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Abdon Batista

Câmara muniCipal

DECRETO 03/2022
Publicação Nº 3868692

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2022

“DECRETA PONTO FACULTATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ELDER ZANCHETT, Vice-Presidente e Presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Abdon Batista, Estado de Santa Catarina, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, bem como o Regimento Interno da Câmara.

– Considerando o Decreto n. 052/2022 do Poder Executivo Municipal, que Decreta Luto Oficial por 03 (três) dias no Município de Abdon 
Batista/SC, pelo falecimento do Padre Ricardo José Guesser, ocorrido na data de 02/05/2022;

– Considerando que o Padre Ricardo José Guesser é natural do Município de Abdon Batista/SC, e que seu sepultamento será neste Município.

– Considerando que a paralisação não impõe prejuízos ao erário público e não afetará os trabalhos da casa;

Decreta:

Artigo 1º - Fica Declarado “Ponto Facultativo” na Câmara de Vereadores de Abdon Batista do dia 03 de maio de 2022 em razão do faleci-
mento do Padre Ricardo José Guesser.

Artigo 2º - Fica Convocada Sessão Extraordinária da Câmara de Vereadores de Abdon Batista para o dia 04 de maio de 2022, às 19 horas, 
para tratar da matéria que seria deliberada na Sessão Ordinária do dia 03 de maio de 2022.

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

Câmara Municipal de Vereadores de Abdon Batista, 03 de maio de 2022.

ELDER ZANCHETT
Vice-Presidente
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Agrolândia

prefeitura

DECRETO Nº 067, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870761

DECRETO Nº 067, DE 03 DE MAIO DE 2022.

Constitui Comissão Especial para avaliação de bem imóvel de terceiros, nomeia seus membros e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, conferida pelo inciso VI, do Art. 79, da Lei 
Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º Constitui Comissão Especial para avaliação de bem imóvel de terceiros, composta pelos seguintes membros:

I - Adriana Aparecida Gonçalves;

II - Alexandro Michel Ramos;

III - Eduardo Felipe Rezena Cosme;

IV - Patrícia Goetzinger;

V - Mileide Matteussi Rappl da Silva.

Parágrafo único. A Comissão Especial será presidida pelo Sr. Alexandro Michel Ramos e terá como secretária o Sra. Mileide Matteussi Rappl 
da Silva.

Art. 2º A Comissão Especial constituída e nomeada no art. 1º deste Decreto deverá desenvolver todos os trabalhos necessários à avaliação 
do bem imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Trombudo Central sob o n° 15.010 do livro 2, parte integrante 
deste Decreto, de propriedade de Antônio Chiquetti e Dolores Isolde Kopsch Chiquetti, para fins de prolongamento da Rua Ida Schmoegel 
– Centro, após a competente autorização do Poder Legislativo.

Parágrafo único. No prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da entrada em vigor deste Decreto, a Comissão Especial deverá promover a 
avaliação da propriedade referida no caput, bem como protocolar ao Chefe do Executivo o respectivo laudo de avaliação do imóvel.

Art. 3º A participação dos membros da Comissão Especial é considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

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

Agrolândia (SC), 03 de maio de 2022.

José Constante
Prefeito Municipal

Valmir Batista
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 22/2021/FMS - CONTRATADO: 
ARNILDO NECKEL

Publicação Nº 3868470

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
PROCESSO DE COMPRA Nº 03/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021
1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 22/2021/FMS
CONTRATADO: ARNILDO NECKEL
CPF DO CONTRATADO: 292.638.759-87
OBJETO: LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL TÉRREA, REFORMADA, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM BOA ILUMINAÇÃO, VENTI-
LAÇÃO, CONTENDO 03 (TRÊS) SALAS, 05 (CINCO) BANHEIROS, COZINHA E SALA DE CAFÉ, AMPLO ESTACIONAMENTO PARA USUÁRIOS, 
ÁGUA E ENERGIA INSTALADOS E ENTRADA PARA REDE DE INTERNET E PARA AR CONDICIONADO, TEM BOA LOCALIZAÇÃO, AMPLO, QUE 
IRÁ COMPORTAR TODA A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, EQUIPE DA SAÚDE DA 
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MULHER, MEDICINA ALTERNATIVA E CIR - CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO, DE FÁCIL ACESSIBILIDADE, ASSEGURANDO A ACES-
SIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS, GARANTINDO O ACESSO A TODOS OS SEUS USUÁRIOS, E ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA SER LOCADO.
VALOR: R$ 72.738,12 (SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 19 DE ABRIL DE 2023.

Agrolândia, 26 de Abril de 2022.

JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2022 -CONTRATADO: HANS ROMAN WULF VIEIRA
Publicação Nº 3868546

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 19/2022
CONTRATADO: HANS ROMAN WULF VIEIRA
CPF: 596.353.120-91
OBJETO: LOCAÇÃO DE TERRENO URBANO, COM ÁREA DE TRINTA E UM MIL CENTO E SEIS METROS E DEZ DECÍMETROS QUADRADOS 
NA AVENIDA 25 DE JULHO, CONFORME A MATRÍCULA 10.403 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE TROMBUDO CENTRAL, COM FIM NÃO RESI-
DENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE MOTOCROSS, QUE SERVIRÁ DE PISTA DE TREINOS DOS MOTOCLUBES DA CIDADE.
VALOR: R$ 14.544,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
VIGÊNCIA: 12 DE ABRIL DE 2022.

Agrolândia, 13 de Abril de 2022.

JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal

EXTRATO PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2022 - CONTRATADO: LIPPEL INFORMÁTICA LTDA ME
Publicação Nº 3868584

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
CONTRATO Nº 26/2022
CONTRATADO: LIPPEL INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 22.103.839/0001-98
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REDE INTRANET E EQUIPAMENTOS DE 
ÁUDIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL UTA KRIESER, DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO. CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL, PORTARIA SEF 384/2021, PROCESSO SCC 17747/2021.
VALOR: R$ 34.793,31 (TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Agrolândia, 27 de Abril de 2022.

JOSÉ CONSTANTE
Prefeito Municipal
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Agronômica

prefeitura

179/2022
Publicação Nº 3869331

PORTARIA Nº 179/2022 DE 04 DE MAIO DE 2022.

CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que 
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,

Considerando que o poder discricionário e regulamentador inerente ao Poder Executivo Municipal permitem-lhe editar e fazer cumprir nor-
mas e atos gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública municipal, fulcro princípios Constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na administração pública,
Considerando o disposto no Art. 14, “caput”, da Lei Complementar nº 01/90 de 31/10/90,
Considerando que a convocação a termo da candidata aprovada no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019, Sra. MARIANE MAISA LEMBECK, 
que obteve a TERCEIRA colocação para o cargo de provimento EFETIVO DE MÉDICA CLINICO GERAL 40H, ocorreu a termo em 31/03/2022.
Considerando manifestação de convocado, protocolizada nesta municipalidade em 31/03/2022, onde manifesta seu desinteresse em tomar 
posse da vaga alcançada e para o qual foi convocado para assunção do cargo e funções,
Considerando o atendimento ao inteiro teor do requerimento,

RESOLVE:
1-) Fica, por manifesto desinteresse em assumir o cargo e funções para a qual foi convocado a termo em 31/03/2022, conforme termos 
do requerimento protocolizado nesta municipalidade, homologado a desistência em assumir o cargo de médica clinico geral 40H, em vaga 
conquistada no CONCURSO PÚBLICO nº 001/2019 Sra. MARIANE MAISA LEMBECK, que obteve a TERCEIRA colocação.

2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Comunique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE MAIO DE 2022

CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal

180/2022
Publicação Nº 3870764

PORTARIA n.º 180/2022 DE 04 DE MAIO DE 2022.

CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e amparado no que 
determina a Lei Complementar nº 01 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/92 de 16/04/91, todas com alterações posteriores e,

Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da adminis-
tração pública municipal,
Considerando que para o desempenho de atividades laborais a que foram investidos no ato da posse para com a administração pública 
municipal, os servidores, se encontram amparados e submetidos ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da lei Com-
plementar nº 01/90 de 31/10/90, Lei Complementar nº 02/91 de 16/04/91, todas com alterações posteriores,
Considerando o atendimento das necessidades que urgem haja vista as ações a serem desenvolvidas por esta fazenda pública municipal no 
âmbito do Departamento de Gabinete Prefeito Municipal,
Considerando ainda, o disposto no Art. 37, seus incisos e Parágrafos, Art. 38 e incisos Art. 39 e parágrafos da CF/88 bem como as Emendas 
Constitucionais correlatas,

RESOLVE:
1-) Fica nomeado a partir de 02/05/2022 (dois de maio de dois mil e vinte dois), o Sr. FABIO HILLESHEIM, brasileiro, domiciliado nesta co-
marca, residente em Agronômica, que se encontra em dia com suas obrigações eleitorais para ocupar o cargo de provimento em comissão, 
DIRETOR DEPARTAMENTO e lotação no Departamento de Gabinete Prefeito Municipal.

2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02 de MAIO de 2022.

Comunique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete Do Prefeito, 04 de MAIO de 2022

CESAR LUIZ CUNHA
Prefeito Municipal
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181/2022
Publicação Nº 3870793

 

PORTARIA N.º 181/2022 DE 04 DE MAIO DE 2022.  
   

CESAR LUIZ CUNHA, Prefeito Municipal de 
Agronômica Estado de Santa Catarina, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, e amparado no que determina a Lei 
Complementar n. º 01 de 31/10/90 e suas alterações 
posteriores e, 

  
Considerando que cabe ao município editar e fazer cumprir normas gerais 
sobre o funcionamento interno/externo no âmbito da administração pública 
municipal, 
  
Considerando o disposto no Art. 37, item I, da Lei Complementar n.º 01/90 
de 31/10/90 e suas alterações posteriores, Estatuto dos servidores públicos 
municipais de agronômica,  
  
Considerando atendimento o requerimento protocolizado nesta 
municipalidade da servidora municipal Sra. JÉSSICA CARATTI 
SOARES, matrícula n.º 1188 ocupante do cargo efetivo de 
NUTRICIONISTA, do quadro do município e lotação no Departamento de 
educação 

  
R E S O L V E: 
   

1-) Fica concedido a exoneração, de seu cargo e funções a partir de  
02/05/2022, (dois de maio de dois mil e vinte dois), para a servidora 
municipal Sra. JÉSSICA CARATTI SOARES, matrícula n.º 1188 
ocupante do cargo efetivo de NUTRICIONISTA, do quadro do município e 
lotação no Departamento de educação. 
 
2-) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 02/05/2022.  
 
3-) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,  

   
                     Comunique-se, registre-se e cumpra-se. 
  
  

GABINETE DO PREFEITO, EM 04 DE MAIO DE 2022. 
 
 
 
 

CESAR LUIZ CUNHA  
Prefeito Municipal 
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Água Doce

prefeitura

CONTRATO Nº. 25/2022
Publicação Nº 3867900

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 25/2022 DE 19/04/2022

Pelo presente instrumento de contrato, o Município de Água Doce, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Praça João Macagnan, 
n. 322, Centro, Água Doce, inscrito no CNPJ sob o n. 82.939.398/0001-90, neste ato representado pela Prefeita, Nelci Fátima Trento Borto-
lini, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ISOLDE FERREIRA SILVA LTDA, estabelecida na Rodovia RS 342, km 20, nº 279, 
Interior, no município de Horizontina/RS, inscrita no CNPJ sob o n. 43.285.264/0001-41, neste ato representada por Isolde Ferreira Silva, 
inscrita no CPF sob o n. 497.089.370-53, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de 
equipamentos agrícolas, em decorrência do Processo Licitatório n. 30/2022, Modalidade de Pregão Eletrônico n. 22/2022, de 19/04/2022, 
mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS
I – Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação, antes 
nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

I – A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos agrícolas, com Recurso do Estado, conforme Portaria nº. 506/SEF de 
08/12/2021 – SAR 4116/21, e recursos próprios do município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA

I – Das Condições de Entrega: O equipamento deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Água Doce, sita a Praça João Macagnan, 
322 – SC, em até 30 dias após emissão da autorização de fornecimento, oportunidade que serão conferidos a as especificações do produto.

II – Da garantia:

a) O equipamento, contendo seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares, deverão ter garantia de no mínimo 12 meses, contados 
a partir da entrega à Prefeitura Municipal de Água Doce - SC, podendo ser aplicadas, subsidiariamente, as normas do Código de Defesa do 
Consumidor.
b) O CONTRATADO deverá arcar com a garantia do equipamento, com reposição do mesmo, se necessário, sem ônus a municipalidade, 
bem como por problemas de qualidade e origem dos itens licitados no prazo de garantia, danos e prejuízos a Administração ou terceiros.
c) A contratante reserva-se o direito de efetuar a mais ampla fiscalização do fornecimento do objeto, verificando se estão sendo cumpridos 
os termos contratuais, bem como as questões de segurança, não se excluindo a contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade.
d) A CONTRATANTE, reserva-se o direito de exigir, a qualquer momento, que o licitante vencedor execute teste de qualidade do produto 
fornecido.

III – O presente contrato passa a ter início no ato da assinatura do mesmo tendo duração de 12 meses.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

I – O preço total ajustado para o fornecimento é de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) sendo que o valor a ser pago pelo forneci-
mento do produto é o descrito no demonstrativo a seguir, valor este que o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em até 10 dias após o 
fornecimento do produto licitado e apresentação da Nota Fiscal e será feito através de crédito em conta, no banco indicado pela mesma, 
não acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados, a nota fiscal deverá estar devidamente atestada pela pessoa indicada pela 
Secretaria, produtos, objeto deste certame licitatório, com os respectivos valores, constantes no demonstrativo abaixo:

Item Descrição Qtde Marca Preço Unitário Preço Total

1 CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE CAÇAMBA, 6 TONELADAS, RO-
DADO TANDEM, ARO 16, SEM FREIOS, COM PNEUS NOVOS 750X16 UN IFS/TRUKOM 6000 R$ 26.500,00 R$ 53.000,00

TOTAL R$ 53.000,00

II – A nota fiscal deverá conter todas as especificações do produto, conforme item, objeto deste certame licitatório, devidamente atestada 
pela Secretaria responsável.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

I – Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do 
artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe:
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Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
(...);
II - por acordo das partes:
(...);
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual.
(...).
CLÁUSULA SEXTA – DO EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO
I – Na eventualidade do Município não cumprir com os pagamentos contratados, remunerará os atrasos a título de encargos mora, aplican-
do-se as mesmas penalidades impostas aos devedores do Município em atraso, inclusive os mesmos critérios.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
I – Os recursos financeiros serão provenientes da própria contratante e de operações de crédito junto ao Sistema Bancário.

II – As despesas provenientes da execução deste edital correção por conta de recurso proveniente de transferência especial do Estado de 
Santa Catarina, e recursos próprios do município.

04.001 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE / DEPTO. DE AGRICULTURA
1.001 – Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas
48 / 1760 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas
48 / 699 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES E DA GARANTIA

Cabe à contratante:

a) Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório.
b) Fiscalizar a execução do objeto.
c) Efetuar o pagamento a proponente vencedora de acordo com o estipulado neste Edital.
d) Emitir a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para que a proponente vencedora proceda à efetiva entrega do objeto.

Cabe à Proponente Vencedora:

a) Executar o objeto de acordo com o estipulado no presente edital e seus anexos, em especial o descrito no subitem 1.2 – Da Forma de 
Execução.
b) Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no Edital, e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas.
c) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.
d) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerencia-
mento, resultantes da execução do objeto.
e) Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
f) Exigir dos órgãos requisitantes, a Solicitação e a respectiva Nota de Empenho de Despesa para a efetiva liberação dos materiais solicitados.
g) Responsabilizar-se pelo envio e frete dos produtos.

Da garantia:

a) O equipamento contendo seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares, deverá ter garantia de no mínimo 12 meses, contados 
a partir da entrega à Prefeitura Municipal de Água Doce - SC, podendo ser aplicadas, subsidiariamente, as normas do Código de Defesa do 
Consumidor.
b) A CONTRATADA deverá arcar com a garantia do produto, com reposição do mesmo, se necessário, sem ônus a municipalidade, bem como 
por problemas de qualidade e origem dos itens licitados no prazo de garantia, danos e prejuízos a Administração ou terceiros.
c) A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar a mais ampla fiscalização do fornecimento do objeto, verificando se estão sendo cum-
pridos os termos contratuais, bem como as questões de segurança, não se excluindo a CONTRATADA da responsabilidade por qualquer 
irregularidade.
d) A CONTRATANTE, reserva-se o direito de exigir, a qualquer momento, que a CONTRATADA execute teste de qualidade do produto for-
necido.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

I – Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/2002, se o licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

II – O atraso injustificado no fornecimento sujeitará a proponente vencedora à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia 
de atraso, por item, até o limite de 20% (vinte por cento) do total registrado.
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III – A multa aludida acima não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES

I – A contratada se obriga a manter durante a vigência contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que lhe 
deu origem, sob pena de motivo justo para rescisão e aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
I – Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a 
sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

I – Para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos mesmos e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do que dispõe o 
artigo 67, da Lei 8.666/93, nomeia-se como fiscal de execução o Senhor VANIR PUTTON..

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO

I – Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei Federal n. 8.666/93, sempre por meio de Termo 
Aditivo, numerado sempre em ordem crescente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e no Contrato, por parte da licitante 
vencedora, assegurará ao Município o direito de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo do disposto na Cláusula Nona.

II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93:

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
nos seguintes casos:

I. o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material licitado;
II. entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste Edital;
III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida;
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como 
as de seus superiores;
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei n. 8.666/93;
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VII. a dissolução da empresa;
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução 
deste Contrato;
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e
X. a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do Contrato.

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administra-
ção;

c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

III - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente.

IV - Em havendo rescisão administrativa, ficam reconhecidos os direitos do Município, nos termos do artigo 77, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
I – O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n. 10.520/02. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 
Federal n. 8.666/93 e dos princípios gerais de Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

I – Este Contrato está vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2022, para todos os efeitos legais e jurídicos, aqueles consignados na 
Lei Federal n. 8.666/93, especialmente nas dúvidas, contradições e omissões, Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal n. 003/2005, de 14 de 
janeiro de 2005.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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I – Este Contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA, de forma alguma, sem anuência do contratante, sub-rogar seus direitos e 
obrigações a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

I – Fica eleito o foro da Comarca de Joaçaba, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, com renúncia expressa aos 
demais, sem prejuízo do inciso X do artigo 29 da Constituição da República.
II – E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, de forma digital, 
para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Água Doce, SC, 19 de abril de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI ISOLDE FERREIRA SILVA
Prefeita Municipal
Contratante

Isolde Ferreira Silva Ltda
Contratada

Testemunhas
CRISTIANO SAVARIS DA SILVA EVARISTA BERNADETE TRENTO
CPF 005.614.419-95 CPF 028.865.979-10

Visto pela Assessoria Jurídica

RENATO RODRIGO DUTRA
OAB/SC n. 41.169

CONTRATO Nº. 26/2022
Publicação Nº 3867907

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 26/2022 DE 28/04/2022

TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA, que entre si celebram o Município de Água Doce (SC), 
e a empresa Kaeng Infraestrutura EIRELI de acordo com o capítulo III da Lei 8.666/93 e alterações, as cláusulas e condições seguintes:

O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, com sede à Praça João Macagnan, 322, inscrito no CNPJ/MF sob n. 82.939.398/0001-90, representado neste 
ato pela Prefeita Municipal, Sra. NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado e a 
Empresa KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.798.043/0001-05 estabelecida na Linha Triângulo, s/n Rodovia 
SC 303 – Km 47, no Município de Ibicaré – SC, CEP 89.640-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 
ALEXANDRE CALDEIRA, portador da C. I. nº 6.129.029-0 e CPF nº 033.034.619-96, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre 
si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo 
de acordo com o Processo de Licitação n. 22/2022 – Edital de Concorrência n. 1/2022, homologado em 28/04/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal ADE360, acesso a Vinícola Villaggio 
Grando no Município de Água Doce/SC, conforme Lei nº. 3020/2021 e projetos técnicos de engenharia,

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

1.1. O objeto do presente contrato deverá ser executado conforme os Projetos Básicos, Memorial Descritivo, e demais informações cons-
tantes do Anexo I (CD) do Edital do Edital Concorrência n. 1/2022.

1.2. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços em até 10 (dez) dias da data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial e entregar a obra, 
completamente executada, no prazo de até 9 (nove) meses contados da mesma data.

1.3. Para o início dos serviços são necessários os seguintes documentos:

1.3.1. Pela CONTRATADA:
a. Visto junto ao CREA/SC, em conformidade com o disposto na Lei n. 5.194/66 e em consonância com o art. 1º, II, da Resolução n. 413/97 
do CONFEA, caso a CONTRATADA seja sediada em outro Estado.
b. ART’s de execução, que deverão ser entregues ao Município, antes da execução dos serviços a elas vinculados.
c. Carta de apresentação do responsável pela execução dos serviços, que responderá também perante a Administração por todos os atos 
e comunicações formais.
d. Matrícula do INSS da obra.

1.3.2. Pelo Município:
a. Ordem de Serviço autorizando o início da obra.
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1.4. Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações das normas técnicas e legais vigentes no Sistema 
CONFEA/CREA’s, as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos 
e serviços ora licitados, bem como, as instruções, recomendações e determinações da fiscalização, dos órgãos ambientais de controle e 
demais aplicáveis à espécie.

1.4.3. Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos deverão ser cumpridas na íntegra.

1.5. Da medição dos serviços:

a. A CONTRATADA deverá efetuar as medições dos serviços executados e entregar para a fiscalização a planilha de medição e diário de obra, 
que terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para confirmar a medição apresentada. Estando esta regular, a fiscalização autoriza a 
emissão da Nota Fiscal. Caso contrário, comunicará a CONTRATADA o motivo da reprovação da planilha de medição.
b. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela CONTRATADA serão medidos mensalmente de 30 em 30 dias, lançados no 
Boletim de Medição, que depois de conferidos e aprovados, serão assinados pelo responsável técnico da empresa e pelos fiscais da obra.
c. Se o dia determinado for feriado, sábado ou domingo deverá ocorrer no dia posterior ao determinado.
d. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, 
independentemente do cronograma físico-financeiro apresentado, e com base nos preços constantes do contrato e devidamente certifica-
dos, observando-se o disposto no subitem 14.1 e seguintes do Termo de Referência (Anexo I – CD, do Edital).

1.6. Ao encerrar a obra a CONTRATADA deverá:

1.6.1. Apresentar os documentos relacionados abaixo, ficando a última parcela condicionada a apresentação dos mesmos:

a. “As built” da obra.
b. Encerramento da Matrícula com o INSS com as devidas quitações, que deverão ser apresentadas antes da emissão do Termo de Rece-
bimento Definitivo da Obra.

1.6.2. Solicitar formalmente a realização da medição final.

1.7. O recebimento dos serviços se dará em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei n. 8.666/93.

1.8. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a prestação 
dos serviços, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

1.8.1. Serão de total responsabilidade da CONTRATADA, eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento 
para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infra-
ções ao Código de Trânsito Brasileiro.

1.8.2. Caberá exclusivamente à CONTRATADA, na prestação dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionários, 
prepostos ou terceiros que a empresa contratada colocar a serviço no atendimento do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente contrato terá vigência de 9 (nove) meses, contados da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorro-
gado, na forma da lei.

3.2. Todos os prazos são em dias corridos e em sua contagem excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do vencimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO

4.1. O valor total ora contratado é aquele consignado conforme a proposta apresentada e declarada como vencedora do Processo de Lici-
tação, ou seja, R$ 4.881.886,25 (quatro milhões oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 
sendo:

- R$ 4.305.761,93 (quatro milhões trezentos e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), correspondente ao 
material e meio mecânico e

- R$ 576.104,32 (quinhentos e setenta e seis mil cento e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondente aos serviços.
4.2. O pagamento será realizado de forma parcelada, em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias, conforme os laudos de medições efetuados 
(subitem 2.5 deste instrumento).

4.2.1. Do pagamento será retido valor devido ao INSS, conforme Instrução Normativa INSS n. 069/2002, de acordo com a previsão da 
Instrução Normativa INSS n. 080/2002, bem como o ISS.

4.2.2. O Município de Água Doce consignará nos próximos exercícios em seu orçamento os recursos necessários ao atendimento dos pa-
gamentos previstos.
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4.2.3. A última parcela ficará vinculada à apresentação da documentação relacionada no subitem 2.6 deste contrato.

4.2.4. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.2.5. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na 
forma do § 4º, do art. 31, da Lei n. 9.032/95, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto 
nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

4.3. Os valores ora contratados somente poderão ser reajustados após 12 (doze) meses, contados da data de apresentação da proposta, 
utilizando-se como base o INCC-FGV apurado no período de referência ou, na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época, me-
diante requerimento expresso da CONTRATADA.

4.4. Os valores somente serão revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer nos termos do art. 65 da Lei 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado e protocolado pela CONTRATADA.

4.5. A CONTRATADA poderá solicitar repactuação contratual até a data da prorrogação e/ou do encerramento do contrato. Inexistindo pe-
dido devidamente justificado neste prazo, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. A CONTRATADA oferece a título de garantia do contrato, prevista no art. 56 da Lei n. 8.666/93, a modalidade de seguro garantia com 
o valor máximo de R$ 244.094,31 (duzentos e quarenta e quatro mil noventa e quatro reais e trinta e um centavos), pelo período de 10 
meses (9 meses contratual + 30 dias – conforme item 10.4.2 do edital).

5.2. A garantia será restituída ou liberada após a execução do presente contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias (Transferência Especial 
do Governo do Estado de Santa Catarina)

07.002 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / DEPTO. DE TURISMO
1.015 – ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO
108 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DOCUMENTO FISCAL

7.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida para a PREFEITURA DE ÁGUA DOCE, CNPJ 82.939.398/0001-90, Praça João Macagnan, 322, Centro, 
Água Doce – SC, e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos documentos apresentados por ocasião da habilitação da CONTRATADA, con-
tendo ainda número do empenho global e do processo licitatório.

7.1.1. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressar-
cimento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES

8.1. Responsabilidades da CONTRATADA:

8.1.1. Executar o objeto de acordo com o estipulado na cláusula segunda – da forma de execução - do presente contrato.

8.1.2. Responder pela solidez, segurança e perfeição do objeto deste contrato durante a execução dos serviços.

8.1.3. Promover e manter a sinalização de advertência, de identificação e outras necessárias à execução dos serviços em toda a obra, de 
acordo com a legislação específica e com as orientações do Município.
8.1.4. Manter permanentemente no escritório da obra o Livro de Ocorrência, autenticado pelo Município, no qual a fiscalização e o propo-
nente vencedor anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao Município quando da medição final 
e entrega da obra.

8.1.5. Manter todos os seus empregados colocados a serviço na execução do objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI’s ade-
quados, com a identificação da empresa.

8.1.6. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas.

8.1.7. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato.
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8.1.8. Armazenar todos os materiais e utensílios utilizados na execução do objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, conser-
vação e danos que porventura vierem a sofrer.

8.1.9. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de geren-
ciamento, resultantes da execução do contrato.

8.1.10. Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais não especificados no Memorial Des-
critivo e/ou de mão de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do recebimento definitivo da obra.

8.1.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado, responsabilizando-se pelos serviços.

8.1.12. Reparar, corrigir, renovar, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto deste contrato ou parte dele, se 
for verificado vícios ou incorreções na execução dos serviços.

8.1.13. Formalizar expediente de designação do Responsável Técnico da empresa.

8.1.14. Obedecer a todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer 
época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo Município sobre o objeto do presente Edital.

8.1.15. Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar os esclarecimentos solici-
tados.

8.1.16. Exigir do Município a emissão da Ordem de Serviço Inicial.

8.1.17. Fornecer ART dos serviços executados.

8.1.18. Executar Diário da Obra comprovando o andamento dos serviços e os prazos de execução.

8.2. Responsabilidades do CONTRATANTE:

8.2.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente contrato.

8.2.2. Fiscalizar a execução do contrato.

8.2.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme o estipulado neste instrumento.

8.2.4. Providenciar a publicação deste contrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

8.2.5. Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

9.1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes 
sanções, com fulcro no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

a. Advertência;
b. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor proposto no caso de a CONTRATADA se recusar a assinar o contrato;
Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor da parte do serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma 
físico de obras não cumprido, até o limite de 20% (vinte por cento);
Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento), pelo descumpri-
mento das condições estabelecidas no Edital e seus anexos, até a regularização das falhas apontadas;
Multa de 0,2 % (dois décimos percentuais) ao dia, sobre o valor global do contrato, caso a obra seja paralisada por culpa da CONTRATADA;
Multa de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato em caso de rescisão contratual por inadimplência da CONTRATADA.
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) 
anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior.

9.1.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do 
interessado, no processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

9.2. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
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a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93.
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 
a qualquer uma das partes, resguardando-se o interesse público.
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

10.2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

10.3. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente 
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista 
a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

11.1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei n. 8.666/93 e alterações e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

11.2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produ-
zir, além de desconstituir os já produzidos.

11.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais do direito.

11.4. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, a proposta da CONTRATADA e o Edital de Concorrência 1/2022 com 
seus anexos, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro 
que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor, para todos os 
efeitos de direito.

Água Doce (SC), 28 de abril de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI ALEXANDRE CALDEIRA
Prefeita Municipal
Contratante

Kaeng Infraestrutura EIRELI
Contratada

Testemunhas
CRISTIANO SAVARIS DA SILVA EVARISTA BERNADETE TRENTO
CPF 005.614.419-95 CPF 028.865.979-10

Visto pela Assessoria Jurídica
RENATO RODRIGO DUTRA
OAB/SC n. 41.169

CONVOCAÇÃO JOSIVANIA O. CARDOSO
Publicação Nº 3868553

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a) JOSIVANIA DE OLIVEIRA CARDOSO, classificada em 2º lugar no Concurso Público 01/2018, no cargo de Auxiliar 
de Almoxarifado com carga horária de 40 horas semanais, para apresentar-se em quinze dias, contados a partir desta convocação, para 
tomar posse do cargo em caráter efetivo.
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce/SC, 03 de maio de 2022

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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CONVOCAÇÃO JULIANA CRISTINA CHIESA DE LUCA
Publicação Nº 3869354

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a) JULIANA CRISTINA CHIESA DE LUCA, classificada em 2º lugar no Processo Seletivo Simplificado 010/2022, no 
cargo de Professor Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais, para apresentar-se em 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta convocação, para tomar posse do cargo em caráter temporário.
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce/SC, 03 de maio de 2022.

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita Municipal

CONVOCAÇÃO JUSSARA APARECIDA DA SILVA
Publicação Nº 3869359

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca a Senhora JUSSARA APARECIDA DA SILVA, eleita no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, no cargo de Conse-
lheira Tutelar, como 7ª suplente, para apresentar-se em 15 dias, contados a partir desta convocação, para tomar posse do cargo.

Água Doce, 03 de maio de 2022

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita Municipal

CONVOCAÇÃO KATHLEEN SASS HARTEMINK
Publicação Nº 3868568

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a), KATHLEEN SASS HARTEMINK, classificada em 3º lugar no Processo Seletivo 014/2021, no cargo de Odontóloga, 
com carga horária de 40 horas semanais, para apresentar-se em 15 (quinze) dias, contados a partir desta convocação, para tomar posse 
do cargo em caráter temporário.
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce/SC, 03 de maio de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita de Água Doce

CONVOCAÇÃO MICHELLI DOS SANTOS LOURENÇO COLLAÇO
Publicação Nº 3869350

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a) MICHELLI DOS SANTOS LOURENÇO COLAÇO, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado 010/2022, 
no cargo de Professor Educação Infantil, com carga horária de 20 horas semanais, para apresentar-se em 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta convocação, para tomar posse do cargo em caráter temporário.
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce/SC, 03 de maio de 2022.

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita Municipal
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CONVOCAÇÃO VANESSA PARENTI
Publicação Nº 3869346

CONVOCAÇÃO

Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita de Água Doce, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
Convoca o (a) Senhor (a) VANESSA CRISTINA PARENTI, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado 010/2022, no cargo de 
Professor 6º ao 9º Ano (Arte), com carga horária de 20 horas semanais, para apresentar-se em 15 (quinze) dias, contados a partir desta 
convocação, para tomar posse do cargo em caráter temporário.
O não comparecimento no prazo assinalado implica na desistência tácita.

Água Doce/SC, 03 de maio de 2022.

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 100/2022
Publicação Nº 3871071

DECRETO Nº 100/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022

“ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIA FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água Doce – SC, usando de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 133 da 
Lei Orgânica Municipal, combinado com o disposto no artigo n° 26 da Lei n° 3.009, de 07 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente instituído pela Lei n° 3.009 de 07 de dezembro de 2021, um crédito adicional no valor de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para prefeitura Municipal de Água Doce.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o “caput” deste artigo serão para manutenção da Secretaria de Administração e Fazenda - 
Encargos da Dívida.

Art. 2º. Fica suplementado no orçamento vigente o elemento de despesa 3.2.90.00.00.0110/10 Aplicações Diretas, com a seguinte classi-
ficação orçamentária:

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS
28.843.03.0001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00.0110/10 Aplicações Diretas .................................................... R$ 65.000,00
TOTAL ......................................................................................................... R$ 65.000,00

Art. 3º. Para atender a despesa decorrente do disposto no artigo 1º deste Decreto, será utilizado superávit financeiro exercício anterior 
superávit financeiro verificado na rubrica de Recursos Próprios – Impostos.

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

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

Prefeitura Municipal de Água Doce 03 de maio de 2022.

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

PORTARIA 290/2022
Publicação Nº 3868224

PORTARIA N° 290/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022

“CONFERIR DESISTÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO Nº 014/2021 – VAGA EM CARÁTER TEMPORÁRIO”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art. 
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Artigo 1º Conferir desistência, de ANIDRIA SAMARA DE VARGAS do Processo Seletivo nº 014/2021, referente ao cargo em caráter tempo-
rário de Odontóloga 40 horas, conforme convocação e desistência em anexo.
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Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 03 de maio de 2022.

Patricia de Faria Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Saúde e Promoção Social Diretora Dpto de Recursos Humanos

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

PORTARIA 291/2022
Publicação Nº 3869664

PORTARIA N° 291/2022 – DE 05 DE MAIO DE 2022

“CORRIGE ERRO MATERIAL DA PORTARIA 288/2022”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art. 
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Art. 1º. Corrigir erro material sanável da Portaria nº 288 de 03 de maio de 2022.

Onde se lê:

PORTARIA N° 288/2022 – DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022

“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE MENCIONA”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art. 
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:
Artigo 1º Conceder férias a servidora NATHALIA DE SOUZA COSTA, inscrita no CPF n° 740.039.176-34 efetiva no cargo de Odontólogo no 
período de 02/05/2022 até 11/05/2022, referente ao período aquisitivo 2017/2018.
Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 02 de maio de 2022.

Patricia de Faria Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Saúde e Promoção Social Diretora Dpto de Recursos Humanos

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

Leia-se:

PORTARIA N° 288/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022

“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA QUE MENCIONA”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso de suas atribuições e em conformidade com os Art. 
75, 76, 77 e 78 da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder férias a servidora NATHALIA DE SOUZA COSTA, inscrita no CPF n° 740.039.176-34 efetiva no cargo de Odontólogo no 
período de 02/05/2022 até 11/05/2022, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

Artigo 2º As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão por conta de dotações próprias do orçamento Municipal.

Artigo 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Água Doce, 02 de maio de 2022.

Patricia de Faria    Camila Luiza Lucian Bedin
Sec. Saúde e Promoção Social  Diretora Dpto de Recursos Humanos

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

PORTARIA 292/2022
Publicação Nº 3871198

PORTARIA N° 292/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022

“AUTORIZA SERVIDORES MUNICIPAIS A DIRIGIREM VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita do Município de Água Doce - SC, no uso das atribuições, que lhe são conferidas por Lei, e nos 
termos do item 11 do Prejulgado n° 984 do Tribunal de Contas de Santa Catarina¹,

RESOLVE:

Art. 1º O art. 1º da Portaria 205/2021 e suas alterações passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º [...]

LXVI – Caroline Luiza Lucian Bedin
LXVII – Caroline Fátima Rodrigues Maestri
LXVIII – Claucia Kafer Maioli
LXIX – Juliana Borga

Art. 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes na Portaria nº 205/2021 e suas alterações.

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

Prefeitura Municipal de Água Doce, 03 de maio de 2022

Nelci Fátima Trento Bortolini
Prefeita de Água Doce

Câmara muniCipal

ATA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA 25-04-2022
Publicação Nº 3868025

16ª LEGISLATURA
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA
1.º PERÍODO LEGISLATIVO
12.ª SESSÃO ORDINÁRIA
ATA N. 12/2022
Em 25 de abril de 2022.

No dia 25 de abril do ano de 2022, às 19h., na Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce, realizou-se a décima segunda sessão ordi-
nária pela modalidade presencial, e participaram os nobres Edis: Senhor Alex Matheus Piaia, Vereador do MDB e Presidente; Senhor Agenor 
José Nichetti, Vereador do PL e Primeiro Secretário; Laerte Nivaldo dos Santos, Vereador do PP e Segundo Secretário Ad hoc; Senhor Jorge 
Rone Haslinger, Vereador do PP; Senhor Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador do PL, e Senhor José Vargas, Vereador do PP.

Estiveram ausentes os Senhores Vereadores e Vereadora: Anilton Tonial, Vereador do PL e Vice-Presidente; Evandro Carlos Zanatto, Verea-
dor do PP; e Paula Cristina Mendes Gatelli, Vereadora do PL.

Em havendo quórum regimental, o SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR e PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, em nome de Deus, 
declarou aberta a presente sessão ordinária cumprimentando a todos os presentes e aos internautas. Com fundamento na EMENDA MO-
DIFICATIVA N.º 008/2015 DE 4 DE MARÇO DE 2015, que “ACRESCENTA PARÁGRAFOS NO ARTIGO 151 DA RESOLUÇÃO N. 017/2005 DE 
13 DE DEZEMBRO DE 2005 – REGIMENTO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE – SANTA CATARINA, COM 
AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” e EMENDA ADITIVA N. 001/2020, DE 16 DE ABRIL DE 2020” pela qual cria as 
sessões remotas, passo a redigir esta ata.

O SENHOR JOSÉ VARGAS, VEREADOR, fez a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, consoante ao Artigo 1.º da Resolução n. 067/2013 
de 8 de outubro de 2013.
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PEQUENO EXPEDIENTE: O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR e PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, agradeceu ao Senhor Agenor 
José Nichetti, Primeiro Secretário e ao Senhor Laerte Nivaldo dos Santos, Segundo Secretário Ad hoc, pela leitura dos expedientes. O Grupo 
da Edilidade estendeu os cumprimentos, bem como ao corpo técnico formado pelo Senhor Odin Gustavo Mendes Corrêa Rocha, Servidor 
Público Municipal Efetivo, CE-2 ocupante do cargo de Técnico Legislativo Administrativo Matrícula n. 42; Assessor Jurídico Comissionado, 
Dr. Tiago Grando, OAB/SC 31.404, Matrícula n 232; Assessora Legislativa Comissionada, Senhora Raquel Tatiana Corso, Matrícula n. 231; 
Contadora, Senhora Nilza Aparecida Mendes, Matrícula n. 85, e aos internautas.

Foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada em 18/04/2022.

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES N. 005/2022, DE 13 DE ABRIL DE 2022. O SENHOR JORGE RONE HASLINGER, VEREADOR PROPONENTE, 
juntamente com os vereadores Evandro, Laerte e José Vargas, com o uso da palavra, disse que a moção apresenta a seguinte justificativa: 
“[...] apresentam Moção de Apelo à senhora Silvia Hafner Pozzobom, Superintendente Engenheira Chefe da Celesc de Joaçaba, a fim de que 
possa incluir no programa, Celesc Rural, os moradores das comunidades rurais do interior que ainda não foram contemplados com o ofere-
cimento da energia por meio de rede trifásica neste município. Dentre as comunidades que ainda não dispõem de rede trifásica, citam-se 
algumas como, por exemplo: Linha Santo Antônio, Cocho d’ Água, Linha Santa Catarina, Paiol de Telhas, Linha Olinda e Vista Alegre. O mu-
nicípio de Água Doce, conta com aproximadamente mais de oitenta por cento do movimento econômico, o qual vem do agronegócio, sendo 
o setor da agricultura e o da pecuária, considerando-se que há inúmeras solicitações de moradores dessas comunidades, que ainda não 
dispõem de rede trifásica para o desenvolvimento das suas atividades diárias, além de que com as novas construções e reformas os equipa-
mentos que vêm sendo utilizados não mais suportam a rede monofásica e ou a bifásica. Destaca-se que a Senhora Silvia Hafner Pozzobom, 
recentemente concedeu entrevista para Rádio Catarinense, e naquela oportunidade apresentou assuntos relacionados aos investimentos 
que serão efetuados na área rural, sendo que o Governo do Estado de Santa Catarina tem uma parceria com a Celesc (Programa Celesc Ru-
ral) sendo um plano que estará mudando as redes monofásicas para redes trifásicas, ou, então, quando for mantida a rede monofásica, essa 
será trocada por um cabo coberto por uma capa para melhorar a situação dos desligamentos que acontecem na rede, visando à melhoria 
pela qualidade e também pela potência, que é disponibilizada aos produtores rurais, para ampliação de suas propriedades e também a sua 
produtividade, além de que para o ano de 2022, há previsão no valor de vinte e cinco milhões de reais para todo o Meio-Oeste. A Senhora 
Silvia Hafner Pozzobom tem realizado um excelente trabalho neste município, em atendimentos quando solicitados pelo nobre Vereador 
Senhor Jorge e demais membros de sua bancada, os quais aproveitam, nesta oportunidade, para agradecê-la. Logo, contamos com o apoio 
de todos na discussão e posterior votação da presente Moção.”

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES N. 006/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022. O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE 
DA MESA DIRETORA, PROPONENTE, com o uso da palavra, disse que a moção apresenta a seguinte justificativa: “[...] manifesta-se a 
presença de Vossa(s) Senhoria(s), a fim de apresentar a Moção de Congratulações ao Advogado, Doutor Tiago Grando, OAB/SC 31.404, o 
qual foi nomeado no dia 23 de fevereiro de 2022 e empossado no dia 30 de março de 2022, para exercer o cargo de delegado da Ordem 
dos Advogados do Brasil, OAB/SC, Subseção de Joaçaba, representando o Município de Água Doce (SC). No referido ato de posse houve a 
participação da Dra Janaína Barea, Presidente da Subseção OAB, e o Dr. Marcelo Guerra, membro da diretoria da OAB, juntamente com a 
Prefeita Nelci, o Secretário Clair, o Senhor Ruyney Grando, pai do Dr. Tiago, que aconteceu nas dependências da prefeitura de Água Doce. 
O doutor Tiago Grando, atualmente exerce o cargo de assessor jurídico desta Casa, e está representando a OAB Subseção de Joaçaba 
aqui em Água Doce, sendo uma escolha muito acertada, pois o Dr. Tiago Grando é um excelente profissional naquilo que faz, muito ético, 
responsável, diplomático e com esse braço da OAB em Água Doce, somente trará benefícios à toda população. Ressalta-se que a OAB Sub-
seção de Joaçaba abrange 14 municípios e Água Doce faz parte dessa subseção, e essa aproximação da OAB com a sociedade sendo uma 
solução encontrada pela nova diretoria da referida OAB. Com essa nomeação o Dr. Tiago estará representando os demais advogados e a 
sociedade social perante à OAB. O doutor Tiago Grando já tem um histórico dentro da OAB, Subseção de Joaçaba, e logo após ter recebido 
sua carteira da OAB, ele já participou de comissões, foi conselheiro da subseção, conhece os processos e os trâmites da OAB, e agora foi 
empossado como delegado representante. Com isso, o Dr. Tiago estará à disposição do nosso município e também à disposição dos demais 
advogados, e da sociedade civil, para levar os pedidos até a OAB, além das participações de um representante nos conselhos municipais, 
sendo um anseio da própria OAB. Aduz-se que a Subseção de Joaçaba, atualmente, conta com quase 700 advogados, juntando os 14 muni-
cípios, e, assim, a OAB, Subseção de Joaçaba está trabalhando para chegar mais próximo da sociedade por meio de seus advogados que a 
representam. Salientamos que o Doutor Tiago, juntamente com seus familiares, destacando seu pai Ruyney Tadeu Grando e sua mãe Vania 
Aparecida Ghisleni Grando, sempre residiram em nosso município e após formado escolheu exercer sua profissão com escritório sediado no 
município. Em nome desta Egrégia Casa de Leis, concedemos os votos de congratulações ao Dr. Tiago Grando e desejamos sucesso neste 
nome encargo que assumiu perante à OAB Subseção de Joaçaba em Água Doce. Logo, contamos com o apoio de todos na discussão e 
posterior votação da presente moção.”

GRANDE EXPEDIENTE: Com fundamento na EMENDA N. 001/2021, DE 16-12-2021, pela qual: “ALTERA A RESOLUÇÃO N.º 017/2005 DE 13 
DE DEZEMBRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,” deu-se o início ao grande expediente.

O SENHOR AGENOR JOSÉ NICHETTI, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “obrigado, senhor presidente. Deu a entrada da moção 005 
dos vereadores da bancada do PP, o Jorge, Evandro, Laerte e o José. A gente já conhece muito bem a Silvia, que já esteve aqui em nossa 
Casa, o merecimento dela. A Sílvia, superintendente engenheira da Celesc de Joaçaba, para que possa incluir ir o programa Celesc Rural 
e trazer a rede trifásica para os nossos agricultores. Isso é muito importante, e somos totalmente favorável a moção da Silvia. Falando da 
moção 006 do nosso jurídico Tiago, a gente sabe muito bem quem é essa pessoa. O vereador representado da Câmara Municipal de Vere-
adores de Água Doce, senhor Alex Matheus Piaia, concede os votos de congratulações ao advogado doutor Tiago Grando, OAB/SC 31.404, 
pela nomeação ao cargo de delegado da ordem dos advogados do Brasil. A gente conhece muito bem o Tiago, O Ruyney, que também já 
trabalhou aqui já cedeu, vendeu um terreno do nosso município estão fazendo trabalho para o nosso município crescer e já trouxeram a 
Copercampos aqui, enfim, uma família honrada, uma família respeitosa. Meu muito obrigado, doutor Tiago, que Deus acompanhe e que 
tenha sucesso e muita sorte na vida.”

O SENHOR LAERTE NIVALDO DOS SANTOS, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “obrigado, presidente. A moção de congratulações 
que concede os votos para o doutor Tiago Grando pela nomeação do cargo de delegado da Ordem dos Advogados, com certeza, é de grande 
importância, pois eu tive o privilégio de estudar junto com o doutor Tiago e hoje ele faz parte da minha família também. É casado com uma 
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prima, é gente boa, é gente da nossa terra, mas é merecida essa homenagem ao doutor Tiago e sabemos por tudo o que você passou para 
chegar até aqui com certeza és merecedor. Meus parabéns e, com certeza, a OAB estará bem representada pelo Dr Tiago. Quanto à moção 
de apelo número 005 da nossa bancada, a gente faz o pedido para a Silvia, chefe da Celesc de Joaçaba, para a rede trifásica a todos os 
agricultores do nosso município. Sabemos que hoje já lá na agricultura necessitam de aparelhos mais fortes, e sabemos o quanto que faz 
falta essa rede trifásica para os nossos agricultores. Então fizemos com nossa bancada essa moção de apelo para que a Silvia Pozzobom 
consiga estar realizando um pedido de todo os nossos agricultores que necessitam da luz trifásica. Contamos o apoio dos colegas para 
aprovar essa moção de apelo. Quanto à fala de um colega da semana passada, da sessão passada, que infelizmente esteve comentando 
aqui nesta Casa que a oposição estava fazendo politicagem com algumas situações que vêm acontecendo em nosso município, Eu discordo, 
totalmente, porque eu como vereador eleito para exercer legislatura de 2021 a 2024, eu tenho que cumprir o meu papel, e qual é o meu 
papel? Aprovar leis, buscar recursos e fiscalizar as reivindicações da nossa população, dar voz ao povo que não tem voz. Então, Eu discordo 
que isso seja politicagem. Isso é cumprir com o papel de vereador. Enquanto eu for eleito 2021 a 2024, vou fazer o meu papel que é buscar 
recursos cobrar e aprovar leis aqui nesta Casa e também dar voz ao nosso povo. Quanto às denúncias que aconteceram nos últimos dias 
em redes sociais sobre o transporte escolar do município, eu, na condição de vereador, também fui procurado e me colocaram as situações 
sobre os veículos do transporte escolar. Então, na condição de vereador, também eu tenho que ir atrás e analisar os fatos, fiscalizar, por-
que eu já estive naquele setor, e eu sei da responsabilidade que tem que ter, por que são crianças e os nossos alunos, os pais embarcam 
no transporte escolar confiando que eles vão para a escola e retornarão. Eu fui procurado e o pessoal fizeram algumas denúncias que os 
responsáveis estavam sabendo das situações dos veículos escolares e nada estava sendo feito. Então, até cair motor de Kombi que não é 
politicagem, aconteceu, é fato. Eu acho que fato não podemos tampar o sol com a peneira, pois fato é fato, aconteceu e daí eu fui buscar 
também algumas situações no portal de transparência e alguns veículos que tinham feito manutenção nesse mês, neste período e aí eu 
encontrei uma Kombi que fez manutenção de uma caixa de marcha, 93 horas. Eu acho que nós como vereadores temos que estar olhando 
também essa parte. Eu sei que tem gestor de frotas, tem uma tabela para ser seguida, mas eu fiquei abismado com tantas horas para abrir 
uma caixa de marcha de uma Kombi e também busquei de outra Kombi outra situação para fazer um cabeçote 97 horas. Então, o portal de 
transparência está aí. Eu tenho os documentos em mãos, foi pago isso e eu acho meio alto isso. Eu sei que tem uma tabela e não sei se 
os responsáveis estão seguindo isso, mas, eu como vereador, estou seguindo e sempre digo que não é politicagem a cobrança, dinheiro do 
povo, e nós temos que estar cientes do que estamos fazendo. Então, mais uma vez eu trago os fatos, são fatos não é politicagem nenhuma 
aconteceu e a população cobra e tenho direito de cobrar, e nós, como vereadores, temos que fiscalizar também os atos do Poder Executivo. 
Minha pergunta vai para o líder do governo: líder de governo, eu sei que os veículos do transporte escolar têm que ser feito já que a gente 
procurou aqui no portal de transparência e tem algumas manutenções que foram feitas e os veículos escolares tem que passar por esse 
inspeções veiculares a cada seis meses. Então, seis meses os veículos do município teriam que passar por inspeção veicular, mas, além 
disso, para esses veículos estarem transportando alunos têm que ser encaminhada essa inspeção para o departamento responsável que 
é o Detran para ele fazer a liberação desses veículos estarem transportando os nossos alunos. Eu quero saber do líder do governo: todos 
os veículos do município fizeram essas inspeções já que aconteceram todos esses fatos em nosso município? Caso possa trazer para nós, 
para próxima sessão, fazendo favor eu fico agradecido. Sei que você é empenhado com as coisas e vai estar trazendo para nós, porque a 
gente se preocupa com esses fatos que vêm acontecendo, líder do governo. Então, se conseguir trazer os veículos passaram por inspeção 
veicular e se o Detran expediu o que tem que fazer a licença ou uma autorização para esses veículos fazer o transporte escolar. Seria isso, 
presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”

O SENHOR ALOIR GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “obrigado, senhor presidente. Eu só vou res-
ponder ao Jorge que me pediu na sessão passada sobre as escrituras do bairro Bom Jesus, quais foram os requisitos para que as pessoas 
pegassem as suas escrituras. Conversando com secretário hoje, ele me explicou que foram feitas várias reuniões, foram avisadas todas as 
famílias para virem nessas reuniões e conversarem e ver o que tinha que fazer lá, então ou requisito que tinha que ter é que tinha que morar 
ali, estar com as taxas das casas em dia e não poderia ter duas moradias no seu nome. Ele me passou que tem pessoas com débitos ali. 
Então, que venham até a prefeitura para conversar com eles e ver de parcelamentos para poder pegar a sua escritura. Então, as pessoas 
que às vezes tem alguma coisa lá que não deu certo que venham até a prefeitura e conversem, talvez esteja com alguma coisa atrasada ou 
alguma taxa, então foi isso que foi me passado sobre as escrituras. Também eu reforço o pedido do vereador Laerte que os responsáveis 
deem uma olhada nessas questões que estão acontecendo que já também teve várias pessoas que me falaram sobre esses acontecimentos 
e isso é um carro que está andando com crianças com pessoas, então é perigoso mesmo. Eu também reforço aos responsáveis que possam 
dar uma olhada com atenção nessas coisas que estão acontecendo e pode ficar tranquilo que eu vou conversar com os responsáveis para 
trazer a pergunta do vereador. Seria isso, presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”

O SENHOR JORGE RONE HASLINGER, VEREADOR, com o uso da palavra, disse: “obrigado, senhor presidente. Também sobre algumas situ-
ações que vêm acontecendo, nos últimos dias, e propriamente da última sessão também me senti lesado com a situação também, eu como 
representante público sendo vereador no terceiro mandato é a primeira vez alguém que quer intervir ou proibir o trabalho do vereador. Eu 
achei isso uma atitude lamentável, absurda, aí eu vejo assim que o vereador tem o total poder de representar a população aqui nesta Casa. 
Sobre as situações das estradas, que foi mencionado na sessão passada, está lá para ver o vereador que não foi até o local está convidado a 
ir lá ver a situação. A administração passada fez a estrada, os moradores lá que residem nessa estrada eles são prova disso, e eu acho que 
o vereador estava meio por fora da situação com todo respeito, mas eu acho que para falar tem que estar ciente e saber o que está falando, 
porque na verdade o problema existe, sim, e nós trazemos aqui a pedido da nossa população. Falar também sobre a questão da imprensa 
que está fazendo o papel, a população procura a imprensa e a imprensa não tem vínculo político com ninguém. Então, está fazendo papel 
e graças a Deus eu digo assim: parabéns ao site minha água doce, que tem resolvido muitos problemas aí da nossa população, que se não 
chegar até ele não se resolve. Prova essa que a população está acompanhando em redes sociais são as respostas que nós temos aqui. O que 
é que adianta nós termos um líder de governo que nós temos esse ano, Vereador Aloir, empenhado, traz as respostas, mas traz as respostas 
de acordo com o que eles querem e nada resolve, então o secretário responsável e tudo mais dão respostas às vezes que é brincadeira, e 
eu acho até um desrespeito com o nosso líder do governo ele é tão empenhado ele vai atrás daí traz as respostas. Que nem a questão que 
foi citado outro dia da ciclovia, também dizer que em momento oportuno vão dar a resposta, o que é isso, isso não é resposta como outras 
respostas também que tem vindo até a esta Casa. Líder de governo, mais uma situação que eu quero levar para ti e que já é de conheci-
mento do secretário responsável, do diretor responsável do departamento de infraestrutura, mais a pedido dos moradores das proximidades 
da comunidade São Judas, a estrada de São Judas que liga até antiga Serraria Gatelli para ser mais preciso, nas proximidades da entrada do 
Gilson perto do chiqueiro do falecido Afonso Dresch, ali em São Judas, bem no trilho tem um bueiro quebrado e está dificultando bastante a 
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questão da trafegabilidade. Então, dá mais uma cobrada nessa situação que a população agradece, eu sei que tu vai levar ao conhecimento 
do responsável sim. Outra situação também que eu fui procurado pela população no dia de hoje ainda pela manhã, sobre a questão dos 
consertos dos asfaltos a Casan faz esses reparos na rede de água e tudo mais e daí tem ficado vários buracos no asfalto, no calçamento. 
Então, que o responsável do departamento de urbanismo acompanhe esta situação e também ajude a cobrar e que possa ser resolvido 
porque senão de um pequeno buraco vai aumentando vai dificultando, e, outro dia, caiu o carro no buraco acabou danificando, então, além 
da nossa cidade ficar feia, traz prejuízos à população, e eu vejo assim que é bem necessário um acompanhamento e uma cobrança mais 
de perto nessa questão. Também sobre a questão do bairro Bom Jesus que tu nos trouxe a resposta, mas eu vejo assim: que de acordo 
com o que o secretário te informou não é bem assim, pois temos alguns moradores que eles estão em dia e não receberam a escritura, 
então, por isso, a minha interrogação dessa questão. Eles já efetuaram o parcelamento dos seus débitos, estão pagando tudo em dia e 
não receberam escritura e nem sequer foram convidados a participar de algum ato de alguma reunião que aconteceu. Em contrapartida, 
alguns que não estão em dia e que tem mais do que um imóvel no nome já receberam, então são duas situações que tem que verificar, e 
eu sei que tu vai colaborar conosco. Agora também eu fui procurado por alguns colaboradores da educação sobre alguns fatos ocorridos 
nos últimos dias e como vocês muito bem têm acompanhado nas redes sociais, como o vereador Laerte também falou, teve até uma Kombi 
que saiu da oficina e teve lá por um grande número de horas foi ali fez uns km e perdeu o motor e estava lá exatamente para fazer reparos 
nesta parte. Então, eu vejo assim que acontece que veículo de transporte escolar deve ser dada uma atenção bem especial tudo e qualquer 
veículo, mais transporte escolar envolve crianças professores motorista tudo mais, então eu acho que também ali está deixando muito a 
desejar que já é de conhecimento dos responsáveis da chefe do Poder Executivo dos secretários e de tudo já é de conhecimento por que 
os próprios motoristas já levaram a situação ao conhecimento, mas nada é feito. Eu vejo e como já foi mencionado 97 horas de serviço de 
retífica de cabeçote de um veículo de uma Kombi, eu considero isso um absurdo, olhem o preço nós estamos aí brincando com dinheiro 
público, isso é dinheiro público participação de cada munícipe de Água Doce onde que está a fiscalização dos setores responsáveis nesta 
questão. Eu vejo assim: que é dinheiro jogado no ralo, então vamos nos aprofundar e vamos acompanhar mais a questão do portal de 
transparência, por que é lamentável. Também 93 horas de reparo na caixa de um veículo deu uma Kombi, 93 horas, e, conversando com 
alguns mecânicos bons profissionais do município, eles acharam isso um absurdo, e nós temos aqui em mãos isso aqui, se alguém quiser 
ou tiver dúvida, os vereadores, a população que está nos ouvindo a população em geral está aqui, está no portal de transparência e é só 
me procurar que eu tenho a cópia para entregar e para vocês verem para fazer uma análise sobre essa questão para vocês não acharem 
que a gente está inventando, nós estamos falando a verdade. Também aqui 12 horas para diagnosticar defeitos de sonda no veículo, isso 
é um absurdo. Eu fiz um reparo nesse sentido no meu veículo no final do ano passado e foi questão de 20 minutos fez uma geral no meu 
veículo também, então com aparelhagem com oficina o bom profissional da oficina que eu sou cliente 20 minutos. Então, foi a duração para 
fazer um diagnóstico geral no meu veículo, então eu considero isso absurdo. Nós não podemos brincar com dinheiro público, esse dinheiro 
é a participação de cada cidadão desde aquele que contribui com um real e com aquele que contribui com um milhão, mas nós temos que 
considerar e digo assim que dinheiro público é dinheiro público e deve, sim, a administração explicação a nossa população. Não vem dizer 
que a é porque a imprensa a porque é vereador é oposição, isso independente de vereador da oposição ou da situação deveria estar acom-
panhando essa situação. Eu acho que fala os vereadores que estão aqui presentes fiquem atentos, senão nós estamos ajudando a avalizar 
essas barbaridades que estão acontecendo na administração. Creio eu que eu nunca tinha visto um absurdo desse, então lamentável. Era 
isso, senhor presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”

O SENHOR LAERTE NIVALDO DOS SANTOS, VEREADOR, com o uso da palavra, citado pelo Senhor, Jorge Rone Haslinger, Vereador, com 
direito aos 2 minutos pela réplica, disse: “obrigado, senhor presidente. Só para complementar, vereador Aloir, se conseguir trazer para nós 
ou se de repente tu já sabe a placa do veículo que caiu o motor lá na estrada, na linha Paiol de Telhas lá do veículo se conseguir trazer para 
nós ou se já sabe de repente, para a gente também estar passando para a população, por que somos representantes do povo e eu sempre 
falo. Bem falado pelo vereador Jorge. Se cada um de nós, indiferente situação ou da oposição, acompanhar isso, talvez cobraremos melhor 
e a nossa Câmara vai ficar bem mais vista. Seria isso, presidente, eu agradeço e devolvo-lhe a palavra.”

O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, com o uso da palavra, disse: “sendo assim, farei minhas 
considerações finais. Então, sobre as moções que deram entrada, a do vereador Jorge juntamente com os colegas vereadores a moção de 
apelo à Silvia engenheira chefe da Celesc, para incluir o programa Celesc Rural. Eu acho que é importante a agricultura do nosso município 
ter esse passo juntamente com a Celesc, pois a modernidade está vindo e no começo quando eu entrei de vereador eu fiz uma indicação, um 
pedido também à Silvia foi encaminhado o requerimento pedindo a rede trifásica. Eu acho que o nosso município tem muito território que 
não tem muitas comunidades que não tem rede trifásica e hoje eu acredito os motores trifásicos até economia de energia consome menos 
pela sua potência que se utiliza, então esse passo se a gente conseguir a Silvia conseguir a dar andamento pelo nosso município vai estar 
contemplando mais comunidades, vai ser um passo enorme. A minha moção também que eu pedi apoio dos colegas vereadores, o doutor 
Tiago, seu pai Ruyney Tadeu Grando e sua mãe sempre residiram aqui no nosso município. Então, são pessoas que nasceram contribuíram 
aqui para o nosso município e hoje ele escolheu município de Água Doce para estar trabalhando. Então, é importante essa junção de estu-
dar aqui se aperfeiçoar aqui hoje está dando continuidade aos trabalhos do nosso município. Também sobre os comentários do transporte 
escolar que aconteceu no final de semana, eu acredito que a gente tem que estar sempre atento e buscar o conhecimento do fato que 
aconteceu e a questão de segurança dos alunos eu também tenho esse pensamento e tem algo que deve ser visto o que está acontecen-
do de errado, porque conforme os vereadores explicaram nas horas que foram feitas a manutenção de uma troca de caixa conversando 
também com mecânicos a diferença é grande então a gente como vereador tem que se aprofundar e buscar o conhecimento e trazer para 
nossa população, o porquê que aconteceu esse fato. Eu acho que a população deve também ter o conhecimento e de repente é uma coisa 
que aconteceu, mas não seja a mesma Kombi a gente tem que ir procurar e informar e eu também vou atrás vou buscar os vereadores já 
pediram para o líder de governo, e eu acho que ele vai trazer ao conhecimento da nossa população e a importância do vereador de sempre 
estar atento às coisas que acontecem buscar a clareza para levar para nossa população. Eu também quero pedir ir e já teve até pedido 
pela câmera a questão da estrada do Paiol do Fundo. Peço para o colega Aloir se você pode levar e trazer para nossa população, e eu como 
resido ao lado, bastante gente está me perguntando teve a questão do IMA e o Ibama não liberou a licença, mas será que tem um tempo 
porque a população está pedindo para levar, eles assistem a Câmara e querem ver o que está acontecendo. Então, de repente trazer eles 
para nossa população a questão da estrada do Paiol do Fundo. Passamos para a ordem do dia.”

ORDEM DO DIA: Resultado da ordem do dia da sessão extraordinária realizada no dia 25 de abril do ano de 2022 das matérias sobre a 
Mesa Diretora em discussão e votação. Considerando-se o artigo 37 caput e seus incisos da Lei Orgânica do Município de Água Doce, SC, 
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traz que: “Art. 37. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o seu voto aberto nas seguintes hipóteses: (Redação 
dada pela Emenda Supressiva e Modificativa Nº 006/2013 de 12 de novembro de 2013). II – quando a matéria exigir, para a sua aprovação, 
o voto aberto favorável de dois terços ou da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal; (Redação dada pela Emenda Supressiva 
e Modificativa Nº 006/2013 de 12 de novembro de 2013). III – quando ocorrer empate em qualquer votação do Plenário.”

Votação em bloco do PROJETO DE LEI Nº 046/2022 - DE 14 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTI-
VO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIAR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS,” e PROJETO DE LEI Nº 047/2022 - DE 14 DE ABRIL DE 2022, o qual tem por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A ANULAR TOTALMENTE E TRANSFERIR FONTE DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” de 
autoria da senhora NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal, tendo-se a coleta dos pareceres, foram aprovados por unanimi-
dade no dia 25 de abril de 2022.

Votação em bloco a Moção n. 005 de 2022 , a qual tem por assunto: “OS VEREADORES SENHORES JORGE RONE HASLIGER, EVANDRO CAR-
LOS ZANATTO, LAERTE NIVALDO DOS SANTOS E JOSÉ VARGAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUA DOCE APRESENTAM 
MOÇÃO DE APELO À SENHORA SILVIA HAFNER POZZOBOM, SUPERINTENDENTE ENGENHEIRA CHEFE DA CELESC DE JOAÇABA, PARA QUE 
POSSA INCLUIR NO PROGRAMA CELESC RURAL, OS MORADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO INTERIOR QUE AINDA NÃO FORAM 
CONTEMPLADOS COM O OFERECIMENTO DA ENERGIA POR MEIO DE REDE TRIFÁSICA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA 
CATARINA,” e Moção n. 006 de 2022, a qual tem por assunto: “O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
ÁGUA DOCE SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA CONCEDE OS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO ADVOGADO, DOUTOR TIAGO GRANDO, OAB/
SC 31.404, PELA NOMEAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SUBSEÇÃO DE JOAÇABA NO MUNICÍPIO 
DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA (SC), foram aprovadas por unanimidade no dia 25 de abril de 2022.”

O SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE, com o uso da palavra, disse: “o programa da Rádio Tropical FM será esta 
semana de responsabilidade do Vereador Agenor José Nichetti.”

Nada mais em havendo a tratar, o SENHOR ALEX MATHEUS PIAIA, VEREADOR E PRESIDENTE DA MESA DIRETORA, com o uso da palavra, 
disse: “nada mais havendo a tratar, em nome de Deus encerro a presente sessão ordinária, e convoco todos os vereadores para a sessão 
ordinária que será realizada no dia 2 de maio de 2022, às 19 horas, salvo convocação extraordinária.” E para constar, eu Odin Gustavo Men-
des Corrêa Rocha, Servidor Público Municipal Efetivo, Técnico Legislativo Administrativo, Matrícula 42, lavrei a presente ata que será lida, e 
se aprovada, será assinada pelos membros da Mesa Diretora.

ALEX MATHEUS PIAIA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce

AGENOR JOSÉ NICHETTI
Primeiro Secretário da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce

LAERTE NIVALDO DOS SANTOS
Segundo Secretário Ad hoc da Câmara Municipal de Vereadores de Água Doce

DELIBERAÇÕES PLENÁRIA DIA 02-05-2022
Publicação Nº 3868087

No dia 02 (dois) do mês de maio do ano de 2022 dois mil e vinte dois, ocorreu a 13ª sessão ordinária, na qual estiveram presentes os 
Vereadores e Vereadoras desta Casa Legislativa: Alex Matheus Piaia, Vereador do MDB e Presidente, Senhor Anilton Tonial, Vereador do 
PL Vice-Presidente, Senhor Agenor José Nichetti, Vereador do PL e Primeiro Secretário, Senhor Evandro Carlos Zanatto, Vereador do PP 
e Segundo Secretário, Senhora Paula Cristina Mendes Gatelli, Vereadora do PL, Senhor Rudimar Bergossa, Vereador do PP, Senhor Jorge 
Rone Haslinger Vereador do PP, Senhor Laerte Nivaldo dos Santos, Vereador do PP, e Senhor Aloir Gonçalves da Conceição, Vereador do PL.

PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 048/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal, pelo qual 
traz por assunto: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER POR MEIO
DE TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO, BEM MÓVEL, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ÁGUA DOCE
- APAE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS," foi baixado nas seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final; Finanças e Orçamento, 
Educação, Saúde e Assistência Social no dia 02 de maio de 2022.

PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022 de autoria da Senhora Nelci Fátima Trento Bortolini, Prefeita Municipal, pelo qual 
traz por assunto: “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E CRIAR FONTE DE RECUR-
SOS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi baixado nas seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação Final; 
Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social no dia 02 de maio de 2022.

PODER LEGISLATIVO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2022, DE 20 DE ABRIL DE 2022 de autoria do Senhor Alex Matheus Piaia; pela qual tem por 
assunto: “A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ÁGUA DOCE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUA DOCE, PARA O SENHOR VAGNER ANTONIO HARTCOPF, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, 
SANTA CATARINA (SC), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, foi aprovada por unanimidade no dia 02 de maio de 2022.
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INDICAÇÃO AO EXECUTIVO Nº 012/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022 de autoria do Senhor Alex Matheus Piaia; pela qual tem por assunto: 
“PROPÕE À CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA QUE JUNTAMENTE COM SUA ASSESSORIA JURÍDICA E OS RESPONSÁVEIS 
PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ESTUDEM A POSSIBILIDADE DE CRIAR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) ÀS PESSOAS PORTADORAS DE CÂNCER, QUE POSSUAM IMÓVEIS NO MUNICÍPIO 
DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA (SC),” foi aprovada por unanimidade no dia 02 de maio de 2022.

INDICAÇÃO AO EXECUTIVO Nº 013/2022 DE 28 DE ABRIL DE 2022 de autoria do Senhor Agenor José Nichetti; pela qual tem por assunto: 
“PROPÕE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE JUNTAMENTE COM A SECRETARIA RESPONSÁVEL ESTUDEM A VIA-
BILIDADE DE SUBSTITUIR E OU ESTOFAR AS CADEIRAS DE MADEIRA MACIÇA, QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DO PÚBLICO, NO CENTRO 
DE CONVIVÊNCIA ERMINDO CAVALET, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, ESTADO DE SANTA CATARINA”, foi aprovada por 
unanimidade no dia 02 de maio de 2022.

MOÇÃO Nº007/2022 DE 28 DE ABRIL DE 2022 de autoria do autoria do Senhor Agenor José Nichetti; pela qual tem por assunto: “O VERE-
ADOR E PRIMEIRO SECRETÁRIO SENHOR AGENOR JOSÉ NICHETTI CONCEDE OS VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AOS SENHORES ALCINO 
LAMP E HILDEGARD HACKBARTH, QUE ATINGIRAM A LONGEVIDADE DE SEUS 90 (NOVENTA) ANOS DE IDADE, E RESIDEM NO MUNICÍPIO 
DE ÁGUA DOCE, SANTA CATARINA (SC),” foi aprovada por unanimidade no dia 02 de maio de 2022.

Nada mais havendo a tratar na presente sessão, o Presidente ALEX MATHEUS PIAIA, em nome de Deus agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrados os trabalhos convocando os Senhores Vereadores para próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 09 (nove) do 
mês de maio de 2022 (dois mil e vinte dois), a partir das 19h (dezenove horas).
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Águas de Chapecó

prefeitura

DECRETO Nº 048 - 2022 - NOMEIA RESP. PELO ADIANTAMENTO
Publicação Nº 3868622

DECRETO Nº 048/2022
De 03 de maio de 2022

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO DE RECURSOS, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
LEONIR ANTÔNIO HENTGES, Prefeito do Município de Águas de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições 
que lhe confere o cargo, em especial o Art. 70, III e VII, da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 1.054/1994, IN nº 
14/2012 do TCE/SC, IN nº 02/2020 do Órgão de Controle Interno Municipal e demais disposições legais vigentes;

DECRETA:

Art. 1º A concessão e a aplicação de recursos na modalidade de REGIME DE ADIANTAMENTO, para realização de despesas miúdas de pronto 
pagamento, em atendimento das atividades do Poder Executivo Municipal, bem como, do Fundo Municipal de Saúde de Águas de Chapecó, 
que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, instituído pela Lei Municipal nº 1.054/1994 e pela IN nº 14/2012 do TCE/
SC, IN nº 02/2020 do Órgão de Controle Interno Municipal, será concedida aos servidores a seguir relacionados:

I - Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças:

a) Luiz Carlos Comel / secretário / matrícula nº 10.891

II - Secretaria de Saúde:

a) Leandro Kesler / motorista / matrícula nº 10.678;
b) Alan Braga de Oliveira / motorista / matrícula nº 10.655;
c) Sandro Lauschner / motorista / matrícula nº 10.688;
d) Simone Ávila dos Santos / secretária / matrícula nº 10.738;
e) Adilson Antônio Lock Gonçalves / motorista / matrícula nº 10.981;
f) Adriano Marcos Muscopf / motorista / matrícula nº 10.656.

III - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes:

a) Gilvani Carla Mallmann / secretária / matrícula nº 10.897.

Art. 2º A concessão de adiantamento será feito mediante requisição expedida pelos responsáveis nomeados no art. 1º, por meio do preen-
chimento do formulário “REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO”, conforme anexos constantes na IN/SCI nº 02/2020, de 19 de maio de 2020.

Parágrafo único. A requisição de adiantamento será protocolada junto ao gabinete, e seu deferimento dependerá de expressa declaração 
da existência de dotação orçamentária, de parte do setor de contabilidade, bem como, da autorização do Prefeito.

Art. 3º A comprovação da despesa e a prestação de contas obedecerão expressamente às exigências da Lei Municipal nº 1.054, de 03 de 
novembro de 1994, IN nº 14, de 13 de junho de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e IN nº 02 de 19 de maio de 2020 
do Órgão de Controle Interno Municipal.

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 050, de 
13 de abril de 2021.

Gabinete do Prefeito do Município de
Águas de Chapecó/SC, em 03 de maio de 2022.

LEONIR ANTÔNIO HENTGES
Prefeito Municipal

Registre e Publique-se

EDITAL CMDCA Nº 001-2022 - SUSPENSÃO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR
Publicação Nº 3868111

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA – Águas de Chapecó

RETIFICAÇÃO DO EDITAL CMDCA N°. 001/2022
Dispõe sobre a suspensão temporária da eleição suplementar para escolha dos membros do Conselho Tutelar no Município de Águas de 
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Chapecó(SC).

A Vice -Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Águas de Chapecó(SC), no uso de suas atribuições 
legais e considerando o disposto nos arts. 132 e 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Federal 8.069/90, na Resolução do CO-
NANDA n° 170/2014 e nas Leis Municipais nº. 1540/2007; nº 1703/2010 e nº. 1711/2010, torna público: a suspenção temporária da eleição 
suplementar para escolha dos membros do Conselho Tutelar no município de Águas de Chapecó/SC.

Águas de Chapecó (SC), em 03 de maio de 2022.

Ilvania Lourdes Debona Tatsch
Vice- Presidente do CMDCA



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 27

Águas Frias

prefeitura

EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2022
Publicação Nº 3869880

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 69D1C29E4ED04F990F389E74880F0DD2E2165D9F

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo Adm. Nº.: 62/2022 

Edital: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 22/2022 

Tipo : Menor preço - TOTAL  POR LOTE 

Objeto : AQUISIÇÃO  E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS/SC 

Entrega dos Envelopes : 08:00 horas do dia 25 de maio de 2022. 

Abertura dos Envelopes : 08:30 horas do dia 25 de maio de 2022 

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Rua Sete de Setembro nº 
512, nos dias úteis, de Segunda à Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas,  pelo fone (049) 
3332-0019 ou no site www.aguasfrias.sc.gov.br. 

Águas Frias -SC, 03 de maio de 2022 

LUIZ JOSÉ DAGA  

PREFEITO  
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LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2022
Publicação Nº 3869659

 

 
 
 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 78/2022 

 
Institui a Política Municipal do Meio Ambiente e o Sistema Municipal 
de proteção, controle, fiscalização, melhoria da qualidade e licenciamento 
ambiental, cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras 
providências 

 
 

LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito do Município de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.  

 
CAPÍTULO I - DAS CONCEITUAÇÕES E DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º A presente lei regulamenta a Política Municipal do Meio Ambiente e 

o Sistema Municipal de proteção, controle, fiscalização, melhoria da qualidade e licenciamento 
ambiental, cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, respeitadas as competências da União 
e do Estado, visa a assegurar, no Município de Águas Frias, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. 

 
Art. 2º Esta Lei tem por princípios: 
 
I - A ação do Município de Águas Frias, autonomamente ou em colaboração 

com os municípios vizinhos, o Estado e a União, na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

 
II - A racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar; 
 
III - O planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais do 

Município; 
 
IV - A proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas; 
 
V - O controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras; 
 
VI - O acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
 
VII - A recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas 

de degradação; 
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VIII - A educação ambiental em todos os níveis do ensino, precipuamente 
na educação básica e ensino fundamental, inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

 
Parágrafo único. As diretrizes para a proteção e melhoria da qualidade 

ambiental serão formuladas em instruções normativas do órgão municipal ambiental, 
resoluções do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA e em planos 
administrativos, destinados a orientar a ação do governo municipal. 

 
Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei serão adotadas as seguintes 

definições: 
 
I - esgoto sanitário: é a água residuária de atividade higiênica, de limpeza 

e/ou de despejo industrial; 
 
II - meio ambiente: é a interação dos fatores físicos, químicos e biológicos 

que condicionam a existência de seres vivos e de recursos naturais e culturais; 
 
III - poluição: é degradação da qualidade ambiental é a alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma 
de energia ou substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, ou a combinação de elementos 
produzidos por atividades humanas ou delas decorrentes, em níveis capazes que direta ou 
indiretamente: 

 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 
 
IV - recursos naturais: são o ar atmosférico, as águas superficiais e 

subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera e demais componentes dos 
ecossistemas, com todas as suas inter-relações necessárias à manutenção do equilíbrio 
ecológico. 

 
CAPÍTULO II - DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
Art. 4º O Sistema Municipal do Meio Ambiente é composto por órgãos e 

entidades do Município, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, assim 
estruturado: 

 
I- órgão consultivo e deliberativo: Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - COMDEMA, com a função de assessorar, estudar e propor ao poder executivo as 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e 
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deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;  

 
II - órgão executor: Departamento Ambiental ou outro órgão com a atribuição 

de planejar, coordenar, supervisionar, controlar, fiscalizar e executar a Política Municipal do 
Meio Ambiente e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente; 

 
III- órgãos auxiliares: todas as secretarias, autarquias, fundações e outros 

órgãos municipais, nas suas respectivas áreas de atuação, responsáveis pela execução, 
controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. 

 
SEÇÃO ÚNICA - DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 
Art. 5º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, 

com a função de assessorar, estudar e propor ao poder executivo as diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida, compete: 

  
I - fiscalizar as ações do órgão ambiental municipal e a utilização do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente; 
 
II - estudar, propor e atualizar a Política Municipal do Meio Ambiente; 
 
III - zelar pelo pleno cumprimento da Política Ambiental;  
 
IV - apresentar ao poder executivo sugestões sobre: 
 
a) diretrizes de desenvolvimento ambiental do Município; 
 
b) alterações nas leis de uso do solo no Município; 
 
c) coleta e tratamento de resíduos de qualquer natureza; 
 
d) instalação ou expansão de empreendimentos de qualquer natureza, 

potencialmente causadores de impacto ambiental, em qualquer magnitude; 
 
e) uso e proteção dos recursos hídricos; 
 
f) imunização do corte de árvores ou áreas de relevante interesse ecológico 

e paisagístico; 
 
V - propor campanhas educativas para formar consciência pública da 

necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente; 
 
VI - propor e acompanhar a implantação de novas unidades de conservação 

e assessorar a efetiva implantação das existentes; 
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VII - manter intercâmbio com órgãos da administração federal, estadual e 
municipal, e com entidades não governamentais para receber e fornecer subsídios técnicos, 
úteis na defesa e recuperação do meio ambiente; 

 
VIII - decidir, em grau de recurso, como última instância administrativa, sobre 

multas e outras penalidades impostas pelo órgão municipal ambiental; 
 
IX - responder consultas sobre matéria de sua competência, orientando os 

interessados e a população sobre as normas de proteção ambiental; 
 
X - acompanhar, examinar e opinar sobre a implementação de normas, 

políticas e legislação referentes ao meio ambiente no Município; 
 
XI - Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente, observada a legislação federal e estadual, com 
vistas ao uso racional dos recursos ambientais; 

 
XII - Deliberar sobre a realização de estudos das alternativas e das possíveis 

consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos 
envolvidos as informações necessárias; 

 
XIII - Propor e participar na elaboração de campanhas educativas relativas 

a problemas de saneamento básico, despoluição da água, ar e do solo, combate a vetores, 
proteção da fauna e da flora;  

 
XIV - sempre que cientificado de ações degradadoras do meio ambiente, 

proporá providências cabíveis à sua recuperação 
 
XV - elaborar e alterar seu regimento interno. 
 
Art. 6º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA 

observará em sua composição a paridade de cinquenta por cento de representantes do Poder 
Público e cinquenta por cento de representantes da sociedade civil organizada, e para cada 
representante titular haverá um suplente, nomeados por Ato do Poder Executivo.  

 
§ 1º As entidades que irão compor o Conselho serão definidas no Regimento 

Interno, estatuído por Decreto do Poder Executivo, desde que sem fins lucrativos e que 
estejam vinculadas, por qualquer maneira, à atividade de proteção, educação, fiscalização 
e/ou melhoria da qualidade ambiental no Município de Águas Frias ou no Estado de Santa 
Catarina.  

 
§ 2º A inclusão ou exclusão de entidades componentes do COMDEMA, 

somente será possível mediante aprovação por maioria absoluta dos componentes do 
Conselho.  

 
Art. 7º - O COMDEMA manterá com os órgãos das administrações 

municipal, estadual e federal, bem como os não governamentais, intercâmbio com o objetivo 
de receber e fornecer subsídios técnicos para a defesa e recuperação do meio ambiente. 
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Art. 8º - O mandato dos membros do COMDEMA será de dois anos, 
podendo ser reconduzidos. 

 
Art. 9º - O exercício das funções de membros do COMDEMA será gratuito 

e considerado como prestação de serviços relevantes ao Município. 
 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS 
 

Art. 10. São Instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente: 
 
I - O Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
 
II - A educação ambiental; 
 
III - O Sistema de Informações Municipais, nos termos da Lei do Plano 

Diretor; 
 
IV - O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
 
V - A celebração de convênios e termos de cooperação técnica; 
 
VI - A avaliação de impacto ambiental; 
 
VII - O licenciamento, a rescisão e a revogação de atividades efetiva e 

potencialmente poluidoras; 
 
VIII - A fiscalização e aplicação de penalidades; 
 
IX - O Sistema Municipal de Unidades de Conservação; 
 
X - A criação e implantação de projetos e programas ambientais; 
 
XI - As auditorias realizadas pelo órgão ambiental municipal ou com a sua 

autorização expressa; 
 
XII - cadastro técnico de atividades e instrumentos de defesa ambiental. 
 
Art. 11. As atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços 

deverão ser dotadas de meios e sistemas de segurança contra acidentes que possam pôr em 
risco a saúde pública ou o meio ambiente, por meio de Planos de Controle Ambientais – 
PCA’s, na forma da legislação vigente. 
 
 

SEÇÃO ÚNICA - DOS CONVÊNIOS 
 

Art. 12. O Município de Águas Frias poderá celebrar convênios com órgãos 
dos governos federal e estadual com vistas à execução e fiscalização de serviços, na forma 
da legislação vigente. 
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§ 1º Poderá ser formalizar apoio e cooperação técnica e institucional com 
órgãos públicos e privados visando à aplicação da Política Municipal do Meio Ambiente, e à 
aplicação das legislações ambientais federal, estadual e municipal. 

 
§ 2º Poderá integrar Consorcio Público na forma da legislação vigente 

visando à aplicação da Política Municipal do Meio Ambiente, e à aplicação das legislações 
ambientais federal, estadual e municipal. 

 
CAPÍTULO IV – DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
Art. 13. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, cujo 

objetivo é apoiar o desenvolvimento de ações que pela gestão racional e sustentável dos 
recursos naturais do Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e futuras 
gerações, tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 

 
Parágrafo único. O desenvolvimento dos programas e diretrizes de 

trabalho relacionados ao meio ambiente serão coordenados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e a Diretoria Ambiental e pelo Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente – COMDEMA. 

 
Art. 14. Constituem recursos financeiros do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente - FMMA: 
 
I – as dotações constantes do orçamento geral do município; 
 
II – taxas e tarifas previstas em Lei; 
 
III – créditos adicionais suplementares a ele destinados; 
 
VI – as contribuições, subvenções e auxílios de órgãos da administração 

direta e indireta, federal, estadual e municipal; 
 
V – as receitas oriundas de convênios, acordos e contratos celebrados entre 

o município e instituições públicas e privadas, cuja execução seja, da competência do 
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA ou da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável; 

 
VI – as dotações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos 

públicos nacionais ou estrangeiros; 
 
VII – o produto da alienação de material ou equipamento inservisíveis; 
 
VIII – a remuneração oriunda de aplicações financeiras; 
 
IX – produtos de taxas, preços públicos ou reembolso de despesas relativas 

a licenças ambientais emitidas pelo município; 
 
X – as multas aplicadas por infração à legislação ambiental; 
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XI – as multas aplicadas através de Termo de Ajustamento de Conduta entre 
o município e o particular, com ou sem a anuência do Ministério Público, nos casos de 
regularização de Loteamentos ou Desmembramentos; 

 
XII – preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela 

análise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria 
ambiental; 

 
XIII – reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de 

capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal; 
 
XIV – indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais 

motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano; 
 
XV – condenações judiciais, cíveis, administrativas ou criminais, de pessoas 

físicas ou empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal, 
decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente; 

 
XVI – compensação financeira ambiental; 
 
XVII – outras receitas especificamente destinadas ao Fundo. 
 
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta 

específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no Município. 
 
§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades próprias, 

os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o aumento 
das receitas do Fundo, cujos resultados a ele se reverterão. 

 
§ 3º O saldo financeiro do FMMA, apurado em balanço ao final de cada 

exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 
 
§ 4º A dotação prevista no Orçamento Municipal será automaticamente 

transferida para a conta do FMMA, tão logo os recursos pertinentes estejam disponíveis. 
 
Art. 15. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA serão 

aplicados na execução de projetos e atividades que visem: 
 
I – custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio 

Ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;  
 
II – financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou 

privados, de interesse ambiental e sem fins lucrativos, que visem: 
 
a) proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no Município 

ou estímulo a seu uso sustentado; 
 
b) capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em questões 

ambientais, podendo, para tanto, celebrar convênios com entidades filantrópicas, 
governamentais ou privadas sem fins lucrativos; 
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c) desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização 

voltados à melhoria da consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e 
seminários; 

 
d) combate à poluição, em todas as suas formas, melhoria do esgotamento 

sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, industriais e da construção civil; 
 
e) gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de conservação 

municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, 
parques, praças e áreas remanescentes; 

 
f) desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à 

melhoria ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do município; 
 
g) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações constantes na Política Municipal de Meio 
Ambiente; 

 
h) desenvolvimento de turismo sustentável e ecologicamente equilibrado; 
 
III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros 

instrumentos necessários à execução de atividades inerentes à política municipal de meio 
ambiente; 

 
IV – contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e 

científica, para elaboração e execução de programas e projetos; 
 
V – incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não 

agressiva ao ambiente; 
 
VI – apoio à implantação e manutenção do cadastro de atividades 

econômicas, que utilizem ou degradem os recursos ambientais do Município e manutenção 
de um sistema de informações referentes ao meio ambiente e controle urbano, mediante a 
coleta e a catalogação de dados e informações e a construção de banco de dados; 

 
VII – atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e inadiáveis, 

necessárias à execução política municipal de meio ambiente; 
 
VIII – pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas 

estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados de pesquisa e 
proteção ambiental; 

 
IX – outras ações de interesse e relevância pertinentes à proteção, 

recuperação e conservação ambientais do Município. 
 
§ 1º O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA 

editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a 
forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo 
Fundo Municipal de Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos 
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relatórios financeiros e de atividades e das prestações de contas que deverão ser 
apresentados pelos beneficiários. 

 
§ 2º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente - 

FMMA, projetos incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas municipais de 
preservação e proteção ao meio ambiente. 

 
Art. 16. Compete ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do 
fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente obedecidas as diretrizes 
estaduais e federais. 

 
Art. 17. O fundo será administrado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Sustentável observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA. 

 
Art. 18. O Fundo Municipal do Meio Ambiente somente poderá ser extinto: 
 
I – mediante Lei Municipal, após demonstração administrativa ou judicial de 

que ele não vem cumprindo com seus objetivos; ou 
 
II – mediante decisão judicial. 
 
Parágrafo único. O patrimônio eventualmente apurado quando de sua 

extinção e as receitas de seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Poder Público 
Municipal, na forma como a Lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser. 

 
Art. 19. Os demonstrativos financeiros do FMMA obedecerão ao disposto 

na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do 
Estado. 

 
Art. 20. Os casos omissos relativos ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

serão regulamentadas por Decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de 
Conservação e Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. 
 
 
 

CAPITULO V – DO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL  
 

Art. 21. A execução da política ambiental municipal será efetivada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 
 

CAPITULO VI - DAS CONDIÇÕES FÍSICAS 
 

SEÇÃO I - DA PROTEÇÃO DAS ÁGUAS 
 

Art. 22. As águas interiores situadas no Município de Águas Frias são 
classificadas segundo a resolução 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, ou norma posterior que a substitua. 
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Art. 23. É vedado o lançamento de efluentes de qualquer natureza e de 

esgotos urbanos, rurais e industriais sem o devido tratamento, em qualquer curso d’água do 
Município de Águas Frias  

 
Parágrafo único. É proibido o lançamento de qualquer resíduo sólido, assim 

como resíduos provenientes da suinocultura e de matadouros, nos corpos d’água Município 
de Águas Frias. 

  
Art. 24. As edificações de uso industrial e/ou as estruturas e depósitos de 

armazenagem de substâncias capazes de causar riscos aos recursos hídricos deverão ser 
dotadas de dispositivos de segurança e prevenção de acidentes, de acordo com a legislação 
vigente e as normas técnicas, respeitando as áreas de proteção permanente previstas no 
Código Florestal Nacional. 
 

Art. 25. Para os padrões de qualidade da água no Município de Águas Frias 
e de emissão de efluentes líquidos, será seguido o estipulado na resolução 357/2005 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, ou norma posterior que substituí-la. 

 
SEÇÃO II – DA PROTEÇÃO DO SOLO 

 
Art. 26. Toda atividade de exploração de recursos naturais não renováveis, 

bem como a exploração de areia, pedras e cascalho nos leitos dos rios, subsolo e outros, fica 
condicionada à apresentação de Avaliação de Impacto Ambiental, conforme disposto na 
resolução 001/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, ou outra que vier 
a substituí-la. 

 
Parágrafo único. Em havendo degradação ou qualquer outra atividade ou 

obra considerada prejudicial ao meio ambiente, o agente infrator ou aquele que fizer funcionar 
o empreendimento, econômico ou não, deverá proceder às suas custas a recuperação da 
área, por meio de implantação de projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, submetido 
à aprovação do órgão ambiental municipal. 

 
SEÇÃO III - DA PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA 

 
Art. 27. É proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de 

qualquer outro material combustível. 
 
Art. 28. Ficam estabelecidos os padrões de qualidade do ar nos termos 

contidos na resolução 03/1990, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, ou outra 
que a substituir. 

 
Art. 29. Os padrões de emissões atmosféricas no Município de Águas Frias 

seguirão os padrões estabelecidos pela resolução 08/1990, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, ou outra que vier a substituí-la. 

 
Art. 30. Compete ao órgão ambiental municipal, sem prejuízo da atribuição 

de outros órgãos estaduais ou federais legitimados, a fiscalização do cumprimento do padrão 
da qualidade do ar e emissões atmosféricas. 
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CAPÍTULO V - DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL E DAS ZONAS DE RESERVA 

AMBIENTAL 
 

SEÇÃO I - DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
 

Art. 31. As áreas de preservação ambiental são as constantes no 
diagnóstico socioambiental aprovado pela Lei Municipal 1.287/2020 e as definidas em 
legislação federal e/ou estadual para as áreas não abrangidas pelo estudo. 

 
§ 1º O Poder Executivo Municipal poderá criar unidades de conservação 

municipais no Município de Águas Frias, em conformidade com a lei federal 9.985/2000, que 
estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 

 
§ 2º O ato de criação das unidades de conservação deverá conter diretrizes 

para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada, bem como a indicação 
da respectiva área do entorno e estrutura de funcionamento. 

 
Art. 32. O Sistema Municipal de Unidades de Conservação deve ser 

integrado aos sistemas estadual e nacional. 
 
Art. 33.  A alteração adversa, a redução da área ou a extinção das unidades 

de conservação somente será possível mediante lei municipal. 
 
Art. 34. O Município poderá reconhecer, na forma da lei, unidades de 

conservação de domínio privado. 
 
Parágrafo único. O Município pode estimular e acatar iniciativas 

comunitárias para criação de unidades de conservação municipais. 
 
Art. 35. É proibido o corte raso das florestas, a exploração de pedreiras, 

macadame e barro, e outras atividades que degradem os recursos naturais e a paisagem nas 
faixas de terras dos locais adjacentes às unidades de conservação municipais, estaduais e 
federais.  

 
SEÇÃO II - DAS QUEIMADAS 

 
Art. 36. É proibido promover queimadas no Município de Águas Frias. 
 
Art. 37. A utilização de fogo nas atividades agropastoris e florestais 

obedecerá ao decreto federal 2.661/1998, e alterações. 
 

SEÇÃO III - DA PROTEÇÃO DA COBERTURA VEGETAL 
 

Art. 38. O Município de Águas Frias, por meio do órgão ambiental municipal, 
fiscalizará, no território municipal, o cumprimento do Código Florestal Nacional, da Lei n. 
11.428/2006 e do Decreto Federal n. 6.660/2008, e alterações. 
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§1º Para efetuar o desmatamento ou corte eventual de árvores de espécie 
nativa, para qualquer finalidade, o proprietário do imóvel solicitará autorização ao órgão 
municipal ambiental. 

 
§2º Como forma de compensação ambiental ao corte, desde que respeitada 

a legislação federal e estadual vigentes, a autorização poderá ser condicionada ao replantio 
de espécies nativas em locais e quantidades definidos pelo órgão ambiental municipal, 
conforme o impacto ambiental gerado. 

 
§3º Nos parcelamentos de solo para fins urbanos, desde que respeitada a 

legislação federal e estadual vigentes, o corte da vegetação na área interna aos lotes somente 
será autorizado quando for iniciada a construção das edificações. 

 
SEÇÃO IV - DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 
Art. 39. 39. A arborização de logradouros públicos deverá ser feita com 

espécies nativas e sob o espaçamento indicados pelo órgão ambiental municipal, desde que 
não haja outra legislação municipal específica sobre o tema. 

 
Art. 40. A aprovação do parcelamento do solo urbano fica condicionada a 

anuência prévia do órgão ambiental municipal, ressalvada a competência estadual para o 
licenciamento ambiental.  

 
SEÇÃO V - DA PROTEÇÃO À FAUNA 

 
Art. 41. O órgão ambiental municipal cooperará com o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Instituto do Meio Ambiente de 
Santa Catarina – IMA e Policia Militar Ambiental, na apreensão e/ou libertação de qualquer 
animal silvestre, encontrado preso em cativeiro sem licenciamento. 

 
CAPÍTULO VI - DAS ATIVIDADES CAUSADORAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

 
Art. 42. O Município de Águas Frias adotará a classificação de atividades 

potencialmente poluidoras instituída nas Resoluções 13 e 14/2012 do Conselho Estadual do 
Meio Ambiente – CONSEMA, bem como de suas eventuais alterações. 

  
Art. 43. Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta e 

os empreendimentos privados que exerçam atividades potencialmente causadoras de 
poluição compatibilizarão seus planos, projetos e programas de investimento com os 
dispositivos desta Lei. 

 
CAPÍTULO VII - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 44. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de degradação ou poluição ambiental, dependem de 
apresentação das licenças ambientais prévias - LAP, de instalação – LAI, e de operação - 
LAO, expedidas pelo órgão ambiental competente, bem como da aprovação dos projetos, 
acompanhados da avaliação de impacto ambiental ou dos relatórios de impacto ambiental. 
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§ 1º São empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental 
pelo órgão ambiental municipal todas aquelas delegadas ao Município por meio de convênio 
pelos órgãos estaduais e/ou federais, sendo a licença expedida sempre em um único nível de 
competência. 

 
§ 2º Cabe ao órgão ambiental municipal definir os critérios de exigibilidade, 

o detalhamento e as informações necessárias ao licenciamento ambiental de sua 
competência, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e 
outras características do empreendimento ou atividade. 

 
§3º O início das atividades dependerá da apresentação, pelo interessado, 

de outras licenças legalmente exigíveis. 
 
Art. 45. O licenciamento de empreendimentos e atividades consideradas de 

significativo potencial de degradação ou poluição ambiental dependerá de Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto ambiental - EIA/RIMA, ao qual se dará 
publicidade, inclusive com a convocação de audiências públicas. 

 
Art. 46. O órgão ambiental municipal, no exercício de sua competência, 

expedirá as seguintes licenças: 
 
a) Licença Ambiental Prévia - LAP, concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de implementação; 

 
b) Licença Ambiental de Instalação – LAI, que autoriza a instalação do 

empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes que constituam o motivo determinante; 

 
c) Licença Ambiental de Operação – LAO, que autoriza a operação de 

atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com adoção das medidas de controle ambiental e demais condicionantes 
exigidos para a operação. 

 
§1º As licenças ambientais poderão ser expedidas isoladas ou 

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou 
atividade. 

 
§2º O requerimento de licenciamento ambiental deverá ser dirigido ao órgão 

ambiental municipal e apresentado por escrito ou por meio de sistema eletrônico, na forma 
disciplinada pelo COMDEMA. 

 
§3º O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de 

cada tipo de licença, especificando-o no respectivo documento, respeitando o cronograma de 
execução da atividade ou empreendimento, de acordo com a resolução 237/1997 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, ou outra que a substituir. 
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§4º O órgão ambiental municipal poderá adotar, com anuência do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, procedimentos simplificados de licenciamento 
ambiental para atividades ou empreendimentos de baixo potencial de degradação ambiental, 
desde que observada a legislação estadual e federal. 

 
Art. 47. Para cada licenciamento será cobrada uma taxa destinada a cobrir 

os custos operacionais do órgão ambiental municipal, bem como a manutenção de sua 
estrutura física. 

 
Art. 48. Poderão ser estabelecidas outras formas de cobrança para os 

licenciamentos de baixo potencial de degradação ambiental, com anuência do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. 

 
CAPÍTULO VIII – DAS TAXAS  

 
SEÇÃO I – DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 49. Fica instituída a Taxa Municipal de Prestação de Serviços 

Ambientais. 
 
§ 1º Serão cobradas taxas para cada licenciamento, visando cobrir os custos 

e despesas de análise das licenças ambientais, bem como a manutenção da estrutura física-
operacional do órgão ambiental municipal para a realização de tal fim, na forma desta Lei 
Complementar. 

 
§ 2º Poderão ser estabelecidas outras formas de cobrança para os 

licenciamentos de baixo potencial de degradação ambiental, com anuência do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. 

 
Art. 50. A Taxa Municipal de Prestação de Serviços Ambientais tem como 

fato gerador o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços pelo órgão ambiental 
municipal, e será devida para: 
 

I - Análise prévia com vistoria para concessão de autorizações ambientais 
(terraplanagem) e/ou licenças ambientais (licença prévia, licença de instalação e licença de 
operação); 

 
II - Análise prévia para concessão de licenças simplificadas; 
 
III - Autorização de corte de vegetação - AuC e reposição florestal; 
 
IV - Autorização municipal simplificada de cortes de árvore; 
 
V - Averbação de reserva legal; 
 
VI - Licença ambiental para terraplenagem urbana e rural; 
 
VII - Certidão de conformidade ambiental, mediante vistoria ou não; 
 
VIII - Autorização ambiental. 
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§ 1º Os valores referentes à taxa que trata o presente artigo serão calculados 

e cobrados na forma estabelecida no Anexo Único. 
 
§ 2º Os critérios do porte do empreendimento em relação ao potencial 

poluidor degradador serão estabelecidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, que 
definirá por listagem as atividades potencialmente poluidoras. 

 
§ 3º A determinação do valor da Taxa Municipal de Prestação de Serviços 

Ambientais, quantificação do serviço e cronograma de execução serão definidos quando da 
solicitação por parte do interessado. 

 
§ 4º A cobrança dos serviços solicitados será realizada na hora do pedido, 

sendo que nenhum serviço será autorizado pelo responsável sem o comprovante do 
respectivo pagamento. 

 
Art. 48. Na análise de licenças ambientais de que tratam os incisos I e II do 

artigo anterior será observado o seguinte: 
 
I - A taxa exigida para as referidas atividades será graduada em função do 

porte e do potencial poluidor degradador, conforme Tabela 01 do Anexo Único da presente 
lei; 

 
II - As Licenças Ambientais terão prazo de validade em conformidade com 

o que dispuser a legislação federal, estadual e/ou regulamentação. Caberá ao CIDEMA e/ou 
ao órgão responsável a regulamentação dos procedimentos de licenciamento ambiental e de 
mitigação dos prazos das licenças ambientais, inclusive simplificadas e das certidões de 
conformidade ambiental; e 

 
III - A cobrança da análise dos pedidos de licenças ambientais será efetuada 

em cada uma das fases do processo de licenciamento, conforme determina a legislação em 
vigor. 

 
Art. 50. O sujeito passivo da Taxa Municipal de Prestação de Serviços 

Ambientais é a pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita às leis ambientais e que 
requerer serviço submetido à sua incidência ou for o destinatário do exercício do poder de 
polícia. 

 
§1º Estão dispensados do pagamento das taxas de serviços ambientais 

previstos na presente lei, exceto quando o serviço prestado demandar análise técnica do 
CIDEMA: 

 
I - Os órgãos e entidades integrantes da União e o Estado, inclusive suas 

fundações e autarquias; 
 
II – Os órgãos da Administração Direta, fundações e autarquias municipais; 
 
III - As associações de pais e professores - APP, associações de moradores 

de bairro, associações classe, centros comunitários e associações de pais e funcionários - 
APF, devidamente constituídos e sem fins lucrativos; 
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IV - Os clubes de caça e tiro e as associações culturais, sociedades 

desportivas, recreativas e demais clubes, devidamente constituídos, reconhecidos de utilidade 
pública por lei municipal e sem fins lucrativos; 

 
V - As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. 

 
§ 2º Para usufruir da dispensa prevista neste artigo as pessoas jurídicas 

acima deverão comprovar documentalmente tal condição no momento do pedido.  
 
§ 3º O pagamento da Taxa Municipal de Prestação de Serviços Ambientais 

não será exigido dos Microempreendedores individuais no primeiro ano de funcionamento e 
pela metade no segundo ano, retornando ao valor total nos anos seguintes. 

 
Art. 51. A Taxa Municipal de Prestação de Serviços Ambientais será 

recolhida até a data do requerimento do serviço ou atividade. 
 
Art. 52. No que couber, aplica-se subsidiariamente à Taxa Municipal de 

Prestação de Serviços Ambientais o disposto no Código Tributário Municipal e suas 
alterações.  

 
Art. 53. Os valores recolhidos à União, Estado, a outro Município e Distrito 

Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento ou 
fiscalização, não constituem crédito para compensação com a Taxa Municipal de Prestação 
de Serviços Ambientais de que trata esta lei. 

 
SEÇÃO II – DA UNIDADE MONETÁRIA AMBIENTAL  

 
Art. 54. Fica instituída a Unidade Monetária Ambiental (UMA), para efeito de 

cálculo de atualização monetária dos créditos pertencentes ao Município, bem como os 
relativos a multas e penalidades de qualquer natureza, e unidade de referência de valores 
expressos na legislação ambiental municipal. 

 
Art. 55. A UMA terá sua expressão monetária fixada anualmente por 

Decreto do Chefe do Poder Executivo, segundo a variação acumulada do IPCA/IBGE ou outro 
indexador que vier a substituí-lo, medida entre os meses de janeiro a dezembro de cada 
exercício imediatamente anterior. 

 
§1º Interrompida a apuração ou divulgação do IPCA/IBGE, a expressão 

monetária da UMA será estabelecida com base nos indicadores disponíveis que vierem a 
substituí-lo, ou, em caso de não substituição, por outro indexador oficial. 

 
§2º No caso do parágrafo anterior, o Poder Executivo divulgará, previamente 

à sua vigência, a metodologia empregada para a determinação da expressão monetária da 
UMA. 

  
§3º A expressão monetária *UMA*, referente ao ano de 2022 é de R$ 130,00 

(cento e trinta reais).  
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CAPITULO IX - DO CONTROLE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 
SEÇÃO I - DA FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 56. A fiscalização do cumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta 

Lei, bem como das normas decorrentes, será exercida pelo órgão ambiental municipal. 
 
Parágrafo único. A competência de que trata este artigo não exclui a de 

outros órgãos ou entidades federais ou estaduais no que tange à proteção e melhoria da 
qualidade ambiental. 

 
Art. 57. Os agentes fiscalizadores do órgão ambiental municipal terão livre 

acesso, para fins de fiscalização, às instalações industriais, comerciais, agropecuárias, 
florestais ou outras particulares ou públicas, que exerçam atividades capazes de agredir o 
meio ambiente. 

 
Parágrafo único. Os agentes fiscalizadores são técnicos, servidores do 

órgão ambiental municipal, portadores de carteira específica de identificação.  
 

SEÇÃO II - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

Art. 58. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão punidas 
com sanções administrativas, aplicadas pelo órgão ambiental municipal, as quais poderão 
acumular-se, sendo independentes entre si. 

 
Art. 59. Constituem infrações ambientais: 
 
I - emitir ou lançar no meio ambiente sob qualquer forma de matéria, energia, 

substância, mistura de substância, em qualquer estado físico, prejudiciais à atmosfera, ao 
solo, ao subsolo, às águas, à fauna e à flora, que possam torná-lo impróprio à saúde e ao 
bem-estar público, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade; 

 
II - causar poluição, de qualquer natureza, que provoque a degradação do 

meio ambiente, trazendo como consequência: 
 
a) ameaça ou danos à saúde e ao bem-estar do indivíduo e da coletividade; 
 
b) mortandade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes; 
 
c) destruição de plantas cultivadas ou silvestres; 
 
III - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território do 

Município de Águas Frias, estabelecimentos, obras, atividades ou serviços potencialmente 
degradadores do meio ambiente, sem licença do órgão competente ou em desacordo com a 
mesma; 

 
IV - obstar ou dificultar a ação dos agentes fiscais do meio ambiente no 

exercício de suas funções, negando informações ou vista a projetos, instalações, 
dependências ou produtos sob inspeção; 
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V - descumprir atos emanados da autoridade ambiental que visem à 
aplicação da legislação vigente. 

 
Parágrafo único. Considera-se ainda infração ambiental toda ação ou 

omissão que importe em inobservância dos preceitos desta Lei e seus regulamentos, normas 
técnicas e resoluções do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e outras normas, 
inclusive federais e/ou estaduais, que se destinem à promoção, proteção e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 

 
Art. 60. São sanções administrativas: 
 
I - notificação preliminar, por meio do qual o infrator será notificado para 

fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição de outras sanções previstas nesta Lei; 
 
II - multa, de 10 (dez) a 3.000 (três mil) Unidades Monetárias Ambientais– 

UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir; 
 
III - suspensão das atividades até correção das irregularidades, salvo os 

casos de competência do Estado e da União; 
 
IV - interdição temporária ou permanente de estabelecimento, 

empreendimento ou atividade; 
 
V - cassação de alvará já concedido, de licença de funcionamento ou licença 

ambiental, em atenção ao parecer técnico emitido pelo órgão ambiental municipal; 
 
VI - perda ou restrições de incentivos fiscais e/ou outros benefícios 

concedidos pelo Município. 
 
Parágrafo único. A interdição será aplicada quando o empreendimento ou 

atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou licença ambiental, ou com violação 
de disposição legal ou regulamentar. 

 
Art. 61. Para a aplicação da pena de multa expedida pelo órgão ambiental 

municipal, as infrações em matéria ambiental são classificadas em: 
 
I - Leves, as eventuais ou as que não venham a causar risco ou danos à 

saúde, à flora, à fauna, nem provoque alterações sensíveis ao meio ambiente; 
 
II - Média, as que venham a prejudicar a saúde, à segurança e ao bem-estar 

ou causar danos relevantes à fauna, à flora e a outros recursos naturais; 
 
III - Graves, as que provoquem iminente risco à vida humana, à flora, à fauna 

e a outros recursos naturais 
 
IV - Gravíssimas, as que tenham causado risco a vida humana, à flora, à 

fauna e a outros recursos naturais. 
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Art. 62. O valor das multas será aplicado em Unidades Monetárias 
Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir, de acordo com a gravidade da 
infração, sendo: 

 
I - para infrações leves, multa de 10 (dez) a 150 (cento e cinquenta) 

Unidades Monetárias Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir. 
 
II - para infrações médias, multa de 151 (cento e cinquenta e uma) a 300 

(trezentos mil) Unidades Monetárias Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a 
substituir  

 
III- para infrações graves, multa de 301 (trezentos e um) a 1.000 (mil) 

Unidades Monetárias Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir  
 
IV - para infrações gravíssimas, multa de 1.001 (mil e uma) a 3.000 (três 

mil) Unidades Monetárias Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir. 
 
§1º Ao quantificar a pena, a autoridade administrativa fixará primeiramente 

a pena base, correspondente ao valor intermediário dos limites mínimos e máximos, elevando-
a, nos casos com agravantes, e, reduzindo-a, nos casos com atenuantes. 

 
§2º Poderão ser estipuladas multas diárias, enquanto persistirem os 

problemas. 
 
Art. 63. As penalidades serão compatíveis com a infração verificada, 

levando-se em conta sua natureza, gravidade e consequências para o meio ambiente e a 
coletividade, assim como o porte da entidade infratora. 

 
§1º São circunstâncias atenuantes a serem consideradas na aplicação das 

penalidades: 
 
I - ser primário; 
 
II - ter procurado, de algum modo, evitar ou atenuar efetivamente as 

consequências do ato ou dano; 
 
III - ter bons antecedentes em matéria ambiental. 
 
§2º São circunstâncias agravantes a serem consideradas na aplicação das 

penalidades: 
 
I - ser reincidente em matéria ambiental; 
 
II - prestar informações falsas ou alterar dados técnicos; 
 
III - dificultar ou impedir a ação fiscalizadora; 
 
IV - deixar de comunicar, imediatamente, a ocorrência de acidentes que 

ponham em risco o meio ambiente. 
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SEÇÃO III – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 
Art. 64. Verificando-se condutas, processos ou atividades potencialmente 

lesivas ao meio ambiente, o agente fiscal do meio ambiente deverá expedir notificação 
preliminar ao infrator para que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, regularize a situação.  

 
Parágrafo único. O agente fiscal do meio ambiente arbitrará o prazo para 

regularização, no ato da notificação, respeitando o prazo limite previsto no caput deste artigo.  
 
Art. 65. No caso de flagrante de conduta ou atividade lesiva ao meio 

ambiente, não caberá notificação preliminar, devendo o infrator ser imediatamente multado. 
 
Art. 66. A notificação preliminar e/ou a aplicação de multa serão feitas em 

formulário destacado do talonário próprio, no qual ficará cópia com a ciência do notificado, 
sendo que, ao infrator, dar-se-á cópia. 

           
Parágrafo único. Recusando-se o notificado a dar ciência, será tal recusa 

declarada na notificação preliminar ou multa pela autoridade que a lavrar. Esgotado o prazo 
estipulado na notificação preliminar sem que o infrator tenha regularizado a situação, lavrar-
se-á multa. 

 
Art. 67. O valor da multa será reduzido em 30% (trinta por cento) se o 

pagamento da mesma for efetuado em sua totalidade, até a data do vencimento. 
 
Art. 68. Em caso de atraso no pagamento da multa incidirá juros de 1% (um 

por cento) ao mês, mais multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o 
limite de 2% (dois por cento). 

 
Art. 69.  O pagamento das multas constantes poderá ser parcelado em até 

12 (doze) parcelas. 
 
Art. 70. A parcela mínima não poderá ser inferior a 05 (cinco) Unidades 

Monetárias Ambientais – UMA’s, ou outro índice oficial que a substituir  
 
Parágrafo único. O atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas, 

consecutivas ou não, acarretará o cancelamento automático do parcelamento. 
 
Art. 71. O infrator terá prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da lavratura 

do auto de infração, para apresentar defesa, com efeito suspensivo da pena de multa, 
formulada por escrito ou por meio de sistema eletrônico homologado pelo Município, dirigida 
ao titular do órgão ambiental municipal, apresentada no setor de protocolo do órgão ambiental 
do Poder Executivo Municipal 

 
§1º O titular do órgão ambiental municipal terá o prazo de 10 (dez) dias úteis 

para proferir decisão sobre a defesa apresentada. 
 
§2º Da decisão de que trata o parágrafo anterior caberá recurso, sem efeito 

suspensivo, à plenária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, que 
terá prazo de 10 (dez) dias úteis para proferir decisão final. 
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§3ºA decisão de que trata o parágrafo anterior é irrecorrível na esfera 

administrativa. 
 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 

Art. 72. Nos órgãos de administração direta, as entidades da administração 
indireta, autarquias e fundações públicas do Município de Águas Frias, bem como empresas 
subsidiárias ou controladas pelo Município devem se articular com o órgão municipal 
ambiental com vistas ao cumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta Lei. 

 
Art. 73. Fica o poder executivo autorizado a adotar medidas de emergência, 

a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental, ou para impedir sua continuidade, em 
caso de grave e iminente risco para vidas humanas ou recursos naturais. 

 
Art. 74. O órgão ambiental municipal expedirá os regulamentos necessários 

à execução desta Lei. 
 
Art. 75. Fica autorizado o poder executivo a promover a realização de 

eventuais alterações orçamentárias necessárias a consecução da presente lei.  
 
Art. 76. Esta Lei entrará em vigor após sua publicação.  
 
Art. 77. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Águas Frias- SC, em 03 de maio de 2022 
 

 
 

LUIZ JOSÉ DAGA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em data supra e publicada no DOM/SC. 
 
 
 
 OLDAIR NATAL CITADELLA 
 Sec. Adm. Finanças e Planejamento  
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ANEXO ÚNICO 

TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 

1. NORMAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO: 

1.1 - A cobrança dos serviços será realizada no momento do pedido, sendo que 
nenhum serviço será autorizado/realizado sem a comprovação do pagamento. 

1.2 - Os valores arrecadados serão integralmente destinados ao órgão ambiental 
municipal. 

1.3 - As Licenças Ambientais de Operação terão prazo de validade em conformidade 
com o que dispuser a legislação federal, estadual e/ou regulamentação. Caberá ao CIDEMA 
a regulamentação dos procedimentos de licenciamento ambiental e de mitigação dos prazos 
das licenças ambientais, inclusive simplificadas, e das certidões de conformidade ambiental. 

1.4 - A cobrança pela Análise dos Pedidos de Licenças Ambientais será efetuada em 
cada uma das fases do processo de licenciamento ou de forma simultânea em caso de 
licenciamento de regularização. 

1.5 - Nos casos de pedidos de renovação de Licenças será cobrado o valor referente 
à classificação da atividade. 

2. APURAÇÃO DO VALOR PELA ANÁLISE DE LICENÇAS AMBIENTAIS: 

Para a apuração do valor a ser cobrado pelas análises dos pedidos de Licenças 
Ambientais de que trata a Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, Lei Estadual n° 
14.675, de 13 de abril de 2009 e alterações, Resoluções do CONSEMA n° 98/2017, nº 
99/2017 e suas alterações, as atividades são enquadradas nos níveis I, II, III, em função do 
porte e do potencial poluidor/degradador, conforme Tabela n° 01. 

Tabela nº 01 

Enquadramentos das atividades potencialmente causadoras de degradação 
ambiental 

POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR GERAL 

P M G 

Porte Do 
Empreendimento 

P P,P P,M P,G 

M M,P M,M M,G 
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G G,P G,M G,G 

 

2.1 - O potencial poluidor/degradador da atividade é considerado pequeno (P), médio 
(M) ou grande (G), em função dos efeitos causados sobre o solo, ar e água. O potencial 
poluidor/degradador geral é o maior dentre os potenciais considerados sobre cada um dos 
recursos ambientais analisados. 

2.2 - O porte do empreendimento também é considerado pequeno (P), médio (M) ou 
grande (G), em função de critérios estabelecidos na Resolução CONSEMA nº 98/2017, 
Resolução CONSEMA nº 99/2017 e suas alterações, que define por listagem as atividades 
potencialmente causadoras de Degradação Ambiental. 

2.3 - O potencial poluidor/degradador e o porte do empreendimento estão definidos 
nas Resoluções acima mencionadas. 

2.4. Licença Ambiental de Operação de Regularização  

Remuneração do processo correspondente aos três níveis de licenciamento 
correspondentes (LAP, LAI e LAO), conforme tabelas anteriores. 

Tabela nº 02 

Valores para Análise de Pedidos de Licenças Ambientais em UMA 

Licenças 
NÍVEL 

P,P M,P P,M M,M G,P P,G M,G G,M G,G 

LAP 1,7516 3,0801 5,3607 9,3813 14,0954 16,4114 23,4767 28,7199 50,2216 

LAI 4,3262 7,6296 13,3666 23,3239 35,0211 40,8403 58,3450 71,4177 124,9428 

LAO 8,6642 15,3063 26,7449 46,6831 70,0070 81,6689 116,6901 142,8354 249,8738 

Total 14,7420 26,0160 45,4722 79,3883 119,1235 138,9206 198,5118 242,9730 425,0382 

 

Tabela nº 03 

Valores para Análise de Pedidos de Licenças Ambientais anual em UMA para as 
atividades agrícola e pecuária. 
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Licenças 

NÍVEL 

P,P ou M,P P,M M,M ou 
G,P P,G M,G ou 

G,M G,G 

LAP 1,7046 1,9750 3,1506 3,7972 6,3482 7,5944 

LAI 4,7494 5,7017 9,4988 11,4386 8,6642 22,8302 

LAO 3,1506 3,7972 6,3482 7,5944 12,6847 15,2358 

Total 9,6046 11,4739 18,9976 22,8302 27,6971 45,6604 

 

3. DETERMINAÇÃO DA ANÁLISE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA: 

Quando o licenciamento se fizer mediante apresentação de Estudos de Impacto 
Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conforme determina a 
legislação ambiental em vigor, a determinação dos preços a serem cobrados pelos serviços 
prestados, conforme fórmula abaixo: 

3.1. Custo total das análises 

CT = TT + VT + CE + CA, onde: 

a) Trabalho Técnico 

TT = T x H (UMA 0,6078/hora) 

b) Vistoria Técnica 

VT = T x D (UMA 1,4055/dia) + V x R (UMA0,0083/Km) 

c) Consultoria Externa 

CE = Cc x H 

d) Custo Administrativo 

CA = (TT + VT + CE) x 0,0015UMA 

Legenda: 

CT Custo Total 
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TT Trabalho Técnico 

VT Vistoria Técnica 

CE Consultoria Externa 

CA Custo Administrativo 

H Número de Horas Trabalhadas 

D Número de Dias Trabalhados 

R Total de Km Rodados 

T Número de Técnicos 

V Número de Veículos 

Cc Custo de Consultoria por Hora (UMA 
1,4055) 

Q(I) Vazão de bombeamento (m³/h) 

 

4. FÓRMULA PARA COBRANÇA DE VALORES PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISE 
DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL SIMPLIFICADA DE CORTE DE ÁRVORES, 
INCLUSIVE ARVORES DE RISCO; AUTORIZAÇÃO DE CORTE/SUPRESSÃO OU 
EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO; E REPOSIÇÃO FLORESTAL: 

UMA 0,8357 para corte isolado de até 10 árvores em zona urbana ou rural. 

UMA 0,8357 para corte isolado de até 30 árvores em zona urbana ou rural + 
apresentação de projeto e doação de mudas quando necessário. 

UMA 1,7474 + 0,0003 x AM para corte/supressão de vegetação em zona urbana ou 
rural, com área de corte. 

UMA 1,7474 + 0,0006 x U para manejo de Palmito limitado em 2.000 unidades. 

UMA 0,9876 para aproveitamento de árvores mortas ou caídas em propriedades 
rurais. 
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UMA 1,7474 para análise de projeto de corte de vegetação – AUC para florestas 
plantadas em áreas protegidas (Área de Preservação Permanente - APP, Unidade de 
Conservação - UC, etc.), com recomposição vegetal.  

UMA 0,9876 para corte eventual em zona rural (20m³ ou 20 unidades). 

UMA 1,7474 para supressão ou exploração de vegetação secundária em estágio 
inicial cujo proprietário se caracterize como pequeno produtor rural, para fins agrosilvopastoris 
no limite de até 2,0ha/ano. 

UMA 1,7474 para supressão ou exploração de vegetação secundária em estágio 
inicial cujo proprietário não se caracterize como pequeno produtor rural, no limite de até 3,0ha, 
uma única vez. 

Isento = autorização municipal para transporte de produtos e subprodutos florestais 
no caso de pequenos produtores rurais ou posse rural familiar. 

 

5. FÓRMULA PARA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE 
TERRAPLENAGEM EM ÁREA URBANA: 

UMA 0,8357 para AM <= 500 

UMA 0,8357 + 0,0010 x AM para AM > 500 e <= 2.000 

UMA 0,8357 + 0,0010 x AM para AM > 2.000 e <= 5.000 

UMA 0,8357 + 0,0013 x AM para AM > 5.000 

 

6. FÓRMULA PARA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE 
TERRAPLENAGEM EM ÁREA RURAL: 

UMA 0,8357 para AM <= 500 

UMA 0,8357 + 0,0003 x AM para AM > 500 e <= 2.000 

UMA 0,8357 + 0,0003 x AM para AM > 2.000 e <= 5.000 

UMA 0,8357 + 0,0006 x AM para AM > 5.000 

 

7. CERTIDÕES E DECLARAÇÕES DIVERSAS: 

Pr = UMA 0,8357 

7.1. Certidão de Conformidade Ambiental 

UMA 1,0 

7.2. Declaração de atividade não constante 
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UMA 1,0 

 

8. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AuA 

           8.1 – Autorização Ambiental – AuA: 0,5 UMA 

           8.2 – Autorização Ambiental – AuA para suinocultura: 0,4 UMA 

 

9. PARECER TÉCNICO EM GERAL, EXCLUINDO-SE A ANÁLISE DO EIA/RIMA: 

Pr = UMA 1,9374 

 

10. LISTAGEM DE VALORES PARA A ATIVIDADE DA SUINOCULTURA: 

01.54.00 Granja de suínos – terminação. 

Pr = UMA 0,3 + 0,09 x NC 

01.54.01 Unidades de produção de leitão – UPL. 

Pr = UMA 0,3 + 0,16 x NM 

01.54.02 Granja de suínos – creche. 

Pr = UMA 0,3 + 0,04 x NC 

01.54.03 Granja de suínos de ciclo completo. 

Pr = UMA 0,3 + 0,50 x NM 

01.54.04 Granja de suínos – Wean to finish. 

Pr = UMA 0,3 + 0,30 x NC 

01.54.05 Granja de suínos - Unidade de produção de desmamados. 

Pr = UMA 0,3 + 0,30 x NC 

 

Multiplica-se ao valor calculado o fator de correção de: 

- 1,0 para Licença Ambiental Prévia – LAP; 

- 1,50 para Licença Ambiental de Instalação – LAI; 

- 1,25 para Licença Ambiental de Operação – LAO. 
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11. Análise de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) (quando não 
licenciável por AuA, situação na qual recolherá o valor correspondente a esta): 

UMA´s 1,5  

 

12. Licença de Adesão ou Compromisso - LAC 

POTENCIAL POLUIDOR / DEGRADADOR GERAL 

M Valor (UMA) 

PORTE DO 
EMPREENDIMENTO 

P P,M 3,00 

M M,M 4,00 

G G/M 5,00 

 

13. Alteração da Razão Social (ALRS)  

UMA´s 1,0 

 

14. Transferência de Titularidade 

UMA´s 1,0 

 

15. Emissão 2º via do certificado da licença ambiental, certidão de conformidade 
ambiental ou AuA 

UMA 1,0 

 

16. Análise de revisão ou prorrogação de prazo de validade de condicionante  

UMA 1,0 

 

17. Prorrogação de prazo de validade de licença ou AuA  
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30% (trinta por cento) da remuneração básica da respectiva licença ou 
autorização 

18. Renovação da licença ou autorização ambiental   

Remuneração do processo correspondente 

19. Programa de educação ambiental 

UMA 01,00 por hora. 

             20. Listagem de atividades agropecuárias e silviculturais, exceto aquelas já 
enquadradas na tabela nº 03: 

01.51.00 - Criação de Animais Confinados de Grande Porte (bovinos, eqüinos, etc.) 
Pr = UMA 0,3 + 0,15 x NC 

01.52.00 - Criação de Animais Confinados de Médio Porte (suínos, ovinos, caprinos, etc.) 
Pr = UMA 0,3 + 0,15 x NC 

01.70.00 – Criação de Animais Confinados de Pequeno Porte (avicultura, cunicultura) 
Pr = UMA 0,3 + 0,0008 x NC 

01.80.00 - Incubatório de Aves 
Pr = UMA 0,4 + 35 x AU 

03.31.00 
- Unidades de Produção de Peixes em Sistema de Policultivo em Açudes 
(SISTEMA I): 
Pr = UMA 0,3 + 3,5 x AU 

03.33.00 - Malacocultura - Produção de Moluscos 
Pr = UMA 0,3 + 3,5 x AU 

  

Multiplica-se ao valor calculado o fator de correção de: 

- 1,0 para Licença Ambiental Prévia – LAP; 

- 1,50 para Licença Ambiental de Instalação – LAI; 

- 1,25 para Licença Ambiental de Operação – LAO. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2022
Publicação Nº 3869673

 

 
 
 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 79/2022 
 

DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE PESSOAL POR 
PRAZO DETERMINADO E TEMPORÁRIO, NO ÂMBITO 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA 
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS 
DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

            
 

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
os órgãos da Administração Pública Municipal e as fundações públicas poderão 
efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 
previstos nesta Lei. 

 

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  
 
I - assistência a situações de calamidade pública; 
II - combate a surtos endêmicos; 
III - assistência a emergências em saúde pública; 
IV - atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no 
âmbito da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, para atendimento de 
situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou 
vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; 
V - admissão de Profissionais do Magistério, para preencher vagas: 
afastamentos, licenças legalmente concedidas, excedentes, vinculadas, 
transitórias, e demais necessidades excepcionais e de interesse Público, 
conforme levantamento da Secretaria Municipal de Educação; 
VI - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, do Chefe do 
Executivo, da existência de emergência ambiental na região específica; 
VII – substituição de servidores públicos municipais no exercício das suas 
atribuições estatutárias em decorrência de licenças e afastamentos de qualquer 
natureza legalmente concedidos; 
VIII – contratação de pessoal para programas específicos não permanentes e 
socioeducativos devidamente previsto em lei. 
IX - admissão de pesquisador ou técnicos especializados nas áreas de pesquisa 
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científica ou tecnológica, obras e serviços de engenharia; 
X  -Para preenchimento de vaga de cargo efetivo até a realização de concurso 
público; 
XI – admissão de profissionais para cumprimento de decisões judiciais de caráter 
transitório, quando não puderem ser cumpridas por servidores efetivos já 
contratados. 
 
§1º. As contratações serão feitas, sempre que possível, por tempo determinado e 
improrrogável, devendo perdurar somente pelo prazo de excepcional interesse 
público. 

 
§ 2º. As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação 
orçamentária específica e mediante prévia autorização do Executivo Municipal. 

§ 3º. Nos casos do inciso V serão consideradas como provisórias as vagas 
decorrentes de atendimento educacional especializado, berçário e resultado de 
aumento de matrícula por até três anos consecutivos. 

§ 4º. No caso do inciso V também poderão ser contratados profissionais para 
educação especial. 

 
Art. 3º. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será 
feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, 
prescindindo de concurso público. 

§ 1º. A contratação para atender os casos de assistência a situações de calamidade 
pública, combate a surtos endêmicos e assistência a emergências em saúde 
pública prescindirão de processo seletivo. 

§ 2º. A contratação de pessoal, no caso do inciso IX, do art. 2º, poderá ser efetivada 
à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise 
do histórico profissional. 

§ 3º. O candidato a vaga será convocado a aceitar no prazo de 02 (dois) dias, 
podendo o prazo ser prorrogado por mais 02 (dois) dias a requerimento do 
interessado. 

§ 4º. Para casos de extrema urgência justificada, que não permita a realização de 
processo seletivo sem prejuízo da efetiva prestação do serviço público, a 
administração poderá realizar a contratação por chamada pública simplificada, cujo 
edital disporá sobre os critérios de contratação dos interessados. 

§ 5º. Para contratações previstas no inciso XI, poderá o município dispensar a 
realização de processo seletivo ou chamada pública em razão da urgência do 
serviço e prazo determinado na decisão judicial, ocasião em que será apenas 
analisada a capacidade técnica do profissional contratado por meio de análise 
curricular. 
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§ 6º. As contratações previstas no § 4º terão vigência somente até a realização do 
processo seletivo regular ou concurso público para preenchimento da vaga. 

 
Art. 4º. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei, será aquela 
fixada nos níveis iniciais da Tabela de Vencimentos dos Planos de Carreira e 
Remuneração correspondente, observada a habilitação exigida para os cargos 
semelhantes, ou aquela fixada em lei específica, quando se tratar de contratação 
de pessoal para execução de convênios e outros programas de interesse público. 

§1º. Não será incluída na remuneração as vantagens, adicionais e àquelas de 
natureza individual previstas no plano de cargos e remuneração dos servidores 
efetivos e não expressas na presente lei. 

 § 2º. A remuneração será proporcional a carga horária contratada, que poderá ser 
de 02 a 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da administração. 
 
Art. 5º O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

 
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão 
imediata e de ofício do contrato. 

 
Art. 6º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 
desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e 
assegurada ampla defesa. 

 
Art. 7º. São direitos dos contratados, nos termos desta Lei: 
I - Décimo terceiro vencimento, correspondente a 1/12 (um doze avos) da 
remuneração por mês ou fração superior a 14 (quatorze) dias de exercício; 
II - Adicional de insalubridade ou de periculosidade, observado o laudo técnico de 
condições ambientais do trabalho; 
III - Adicional por serviço extraordinário, conforme percentuais estabelecidos no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
IV - Adicional noturno, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 
V - Férias integrais após cada período de 12 (doze) meses de serviço público 
municipal e proporcional por ocasião da rescisão ou término do contrato de 
trabalho; 
VI - Ausentar-se do serviço sem prejuízo da remuneração nos casos previstos no 

Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
VII – Licença maternidade, nos termos da lei. 
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§ 1º. Durante o período da licença maternidade, a servidora municipal admitida em 
caráter temporário terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes 
devidos no período de percepção do salário maternidade pago pelo regime geral 
de previdência social. 

§ 2º. Durante a licença maternidade de que trata esta Lei, a servidora não poderá 
exercer qualquer atividade remunerada; 

§ 3º. As demais vantagens e adicionais dos servidores efetivos não dispostas 
expressamente na presente lei, não serão estendidos aos profissionais 
contratados temporariamente. 

Art. 8º. Conceder-se-á adicional próprio a titulo de "regência de classe", aos 
Profissionais do Magistério, com mesmo percentual dos Profissionais do 
Magistério do quadro efetivo do Município. 

 
Art. 9º. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a 
indenizações: 
I - pelo término do prazo contratual; 

  II - por iniciativa do contratado, mediante comunicação com antecedência mínima 
de   30 dias; 

  III - por insuficiência de desempenho, conforme solicitação justificada da 
respectiva   unidade administrativa onde estiver lotado o contratado; 
IV - em decorrência de infração disciplinar apurada em sindicância, garantida ampla 
defesa e o contraditório; 

  V - na alteração de carga horária ou retorno de servidor efetivo, mediante  
comunicação com antecedência mínima de trinta dias; 

 VI – qualquer outra situação que faça cessar a necessidade temporária; 
 

Art. 10. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta 
Lei será contado para todos os efeitos, ficando o pessoal admitido vinculado ao 
Regime Geral de Previdência Social, sem direito ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS. 

 

 Art. 11. Estende-se ao servidor regido por esta lei, no que couber, as disposições 
referentes a deveres, responsabilidades e sanções disciplinares, previstas no 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

 

  Art. 12. Ato do Chefe do Poder Executivo disporá sobre as normas 
complementares necessárias à plena execução desta Lei. 
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  Art. 13. O quadro de vagas para as contratações de que tratam a presente lei está 
disposto nos Anexos I e II. 

 
 Art. 14. Os servidores públicos contratados temporariamente com contrato vigente 

serão enquadrados, automaticamente, na presente lei. 
 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 

78/1993.  
 
  Águas Frias-SC, 03 de maio de 2022. 
 
 
 

LUIZ JOSÉ DAGA 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada em data supra e publicada no DOM/SC 
 
 
 OLDAIR NATAL CITADELLA 
 Sec. Adm. Finanças e Planejamento  
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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS TEMPORÁRIOS 

GRUPO CÓD. CARGO N.º DE 
CARGOS 
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ANEXO II 
 
QUADRO DE CARGOS TEMPORÁRIOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL 
 
Grupos 
Profissionais 

Cargo Código  Area de 
atuação 

Nº de 
vagas 

Suporte 
Pedagógico 
 
 
 
 

Assistente 
Técnico 
Pedagógico 

08.01 1-Escolas da 
Educação 
Infantil 
(Creche e pré 
escola) 
2-Escolas de 
Ensino 
Fundamental     
(1º ao 5º ano) 

02 

Profissional 
de apoio 
Itinerante 

08.02 1-Educação 
Infantil 
(Creche e Pré-
Escolar)  
2- Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º Ano) 

01 
 
 
03 

Instrutor de 
Libras 

08.03 1-Educação 
Infantil 
(Creche e Pré-
Escolar)  
2- Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º Ano) 

 
 
01 

Magistério Professor 08.04 1. Educação 
Infantil 
(Creche e Pré-
Escolar)  

10 
 
 
 
 
 

08.05 2 -Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º Ano) 
 

16 

08.06 3- Ensino 
Fundamental         
( 6º ao 9º ano). 
 

00 

Professor 
Cooregente 
 
 
 

08.07 
 
 
 
 

4- Educação 
Especial 
(Educação 
Infantil e 

05 
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Professor 
Bilíngue 

 
08.08 

Ensino 
Fundamental) 
 
Educação 
Especial 
(Educação 
Infantil e 
Ensino 
Fundamental) 

 
01 

   Educação de 
Jovens e Adultos 
 

01 

Professor 08.09 Habilidades 
Artísticas Culturais 
(Artes) 

03 

Professor 08.10 Atividades 
Desportivas (Ed. 
Física) 

06 

Professor  08.11 Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês 
e/ou Espanhol) 

02 

 Professor de 
Atendimento 
Educacional 
Especializado 

08.12 4- Educação 
Especial 
(Educação 
Infantil e 
Ensino 
Fundamental) 
 

01 
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PORTARIA Nº 15/2022
Publicação Nº 3868159

 

 
 
 
 
 
PORTARIA Nº 15/2022 
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

 
LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no uso das 

atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e o Art. 61, do Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais. 

  
 

RESOLVE: 
 

 
         Art. 1º Ficam Concedidas férias aos Servidores Públicos Municipais de Águas Frias-SC, conforme 
período aquisitivo de trabalho, a serem gozadas de acordo com a seguinte escala.  
 
Servidores Período Aquisitivo Período/Gozo de Férias  Dias 
Cristiane Pesavento  01/11/2019 a 31/10/2020 04/05/2022 a 23/05/2022 20 dias  

 
Parágrafo Único – Os servidores citados na tabela supram com período de férias inferior a 30 (trinta) 

dias, já gozaram ou irão gozar dos dias de férias restantes em outra oportunidade, referente ao mesmo 
período aquisitivo, conforme escala e controle do Setor de Recursos Humanos Municipal. 

  
          Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
          Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 
Águas Frias – SC, em 03 de maio de 2022. 
 
 
 

LUIZ JOSÉ DAGA  
 Prefeito Municipal     
 
 
 Registrada em data supra e publicada no DOM/SC. 
 
 
  OLDAIR NATAL CITADELLA  
 Sec. Adm. Finanças e Planejamento  
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Águas Mornas

prefeitura

DECRETO N.º 044 DE 04 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869188

 

 
 
 

   DECRETO N.º 044/2022 

 

ENQUADRA SERVIDORA NO CARGO COMISSIONADO CRIADO 
PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 52/2022 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
 
 
O Prefeito Municipal de Águas Mornas, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na Lei 
Complementar n°. 52/2022, de 01.04.2022, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica enquadrada a servidora comissionada conforme tabela abaixo: 
 
Nome do servidor Cargo Comissionado 
Juçara Aparecida Laia Assessor de Assistência Social 

 
 
Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01 de abril de 2022, revogando as disposições 
contrárias. 
 
 

 Águas Mornas/SC, 04 de maio de 2022. 
 
 
 
 

OMERO PRIM 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO Nº 045/2022 FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE 
PROGRAMAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CF/88

Publicação Nº 3872117

 

                                       DECRETO Nº 045/2022 
 
 
FAZ REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES DENTRO 
DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE 
QUE TRATA O ARTIGO 167, INCISO VI, DA CF/88. 

 
 

OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com a autorização que lhe confere o artigo 7º da 
Lei nº 1007/2021 de 22/12/2021, 
 
 DECRETA: 
 
 Art. 1º Fica remanejado dentro da mesma categoria de programação de 
que trata o artigo 167, VI, da CF/88, as dotações abaixo identificadas: 
 
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR 

0301.04.123.0001.2003 Manutenção da Secretaria de 
Administração e Finanças 

 
100.000,00 

ANULA    
3.1.90.00/0.1.00.000000 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00 
SUPLEMENTA   
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00 

 
05. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CÓDIGO AÇÃO/GRUPO DE DESPESA VALOR 

0503.08.244.0005.2036 Manutenção do FMAS 2.099,00 
ANULA    
3.3.90.00/0.1.00.000000 Outras Despesas Correntes 2.099,00 
SUPLEMENTA   
4.4.90.00/0.1.00.000000 Investimentos 2.099,00 

 
 

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

Águas Mornas, 04 de maio de 2022. 
 
 

 

  Omero Prim 
     Prefeito Municipal  

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

Toni Vidal Jochem 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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PORTARIA N°. 092 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869113

 

 
 
 
 
 
 
PORTARIA N°. 092/2022 
 
 
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
 
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas atribuições legais, 
à vista da autorização que lhe foi conferida pela lei n°. 639/2003, de 20.06.2003,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. – CONTRATAR o abaixo relacionado, no cargo, padrão e período identificado, 
considerando a necessidade para o perfeito funcionamento dos serviços públicos 
municipais: 
 
 
MOTORISTA/SOCORRISTA SAMU-192 - PADRÃO 3-A  
. Glaucon Rodrigues do Carmo - período de 06.05.2022 a 30.07.2022, 40 horas semanais. 
 
Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Águas Mornas-SC, 03 de maio de 2022. 
 
 
 
OMERO PRIM 
PREFEITO MUNICIPAL  
 
Registrada e publicada a presente portaria aos três dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte e dois. 
 
 
Luana Caroline da Silva Rosa 
RESPONSÁVEL 
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PORTARIA N°. 093 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869117

 

 
 
PORTARIA N°. 093/2022 
 
CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
 
OMERO PRIM, Prefeito Municipal de Águas Mornas, no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com os artigos 155 a 159 da Lei Complementar 
n°. 017/2015, de 21.12.2015, e Legislação Federal específica, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. – CONCEDER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, de acordo com 
avaliação pericial técnica, datada de 14.05.2020, sobre o valor do piso 
municipal mínimo fixado em Lei Municipal, ao servidor abaixo relacionado, a 
partir de maio de 2022, no respectivo cargo e com o devido percentual: 
 
MOTORISTA/SOCORRISTA PERCENTUAL 
1469 - Glaucon Rodrigues do Carmo  20% 
 
  
Art. 2°. – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Águas Mornas-SC, 03 de maio de 2022 
 
  
 
OMERO PRIM 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrada e publicada a presente portaria aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil vinte e dois. 
 
 
Luana Caroline da Silva Rosa 
Responsável   
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Alfredo Wagner

prefeitura

PORTARIA N° 349/2022
Publicação Nº 3868598

PORTARIA N° 349/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO O SERVIDOR ISMAEL DA SILVA

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, 
Artigo 93, Item XII da Lei Orgânica do Município

RESOLVE:

1º - Admitir em caráter temporário, de acordo com Lei Municipal nº 539/2002 de 26/09/2002 alterada pela lei nº 710/2007 da Prefeitura 
Municipal de Alfredo Wagner, Ismael Da Silva, para desempenhar o cargo de Operador de máquinas ACT 44 horas, com lotação na Secre-
taria Municipal da Infraestrutura, tendo em vista o chamamento de todos os aprovados no Processo Seletivo Municipal n° 01/2021 para o 
respectivo cargo, com início no dia 28 de abril de 2022.

2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 28/04/2022.

3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina

03 de maio de 2022

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA N° 350/2022
Publicação Nº 3870848

PORTARIA N° 350/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À SERVIDORA SANDRA REGINA MARIOTTI

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, 
Artigo 93, Item XII da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º - Conceder, de acordo com o artigo 98 da Lei Complementar nº 005/2003, de 25/11/2003 – Estatuto dos Servidores Municipais de 
Alfredo Wagner, 5 (cinco) dias de Licença para Tratamento de Saúde para à servidora Sandra Regina Mariotti, conforme atestado médico 
apresentado, no dia 03/05/2022.

2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner, Santa Catarina

03 de maio de 2022

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NESTA DATA
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PORTARIA Nº 386/2022
Publicação Nº 3870550

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 386/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA ALDENÉZIA REGINA DE SOUZA

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, 
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 02 (dois) dias de Licença para Tratamento 
de Saúde, à servidora ALDENÉZIA REGINA DE SOUZA, conforme atestado médico apresentado, no período de 02/05/2022 à 03/05/2022.

2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 02/05/2022.

Alfredo Wagner, 03 de maio de 2022.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA

PORTARIA Nº 387/2022
Publicação Nº 3870553

PORTARIA DEPTO. EDUCAÇÃO N° 387/2022
CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA À SERVIDORA SUNEIDE ROZAR RABELO

GILMAR SANI, Prefeito Municipal de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, o uso das atribuições que lhe são conferidas pela Seção II, 
Artigo 93, Item XII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º - Conceder de acordo com a Lei Complementar 005/2003, Capitulo IV, Seção II, artigo 98, 01 (um) dia de Licença para Tratamento de 
Saúde, à servidora SUNEIDE ROZAR RABELO, conforme atestado médico apresentado, no dia 02/05/2022.

2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, possuindo efeitos retroativos do dia 02/05/2022.

Alfredo Wagner, 03 de maio de 2022.

GILMAR SANI
Prefeito Municipal

PUBLICADA NESTA DATA
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Alto Bela Vista

prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 1/2022 FMS
Publicação Nº 3868151

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E7FCF5551CF224212E07F81197E44A0C85CF956A
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PORTARIA Nº 108, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868013

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, TITULAR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Considerando as disposições do capítulo V, Par. 4º e seguintes do artigo 14 e artigo 15 da Lei Complementar nº 012 de 10 de janeiro de 
2005, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais”

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido à Servidora Pública Municipal FABIANE TAIS PALLAS, matricula 890, ocupante do cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, nesta Municipalidade, o adicional por interesse de qualificação estabelecido nas alíneas “a” e “b” do Inciso I do artigo 15, da Lei 
Complementar n.º 12, de 10 de janeiro de 2005, com a progressão de 5 (cinco) referências, tendo em vista a conclusão do Curso Superior 
de Educação Física, pela Universidade do Contestado na cidade de Concórdia/SC.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

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

Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista, SC, 2 de maio de 2022.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas publicações.

PORTARIA Nº 109, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868049

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, TITULAR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Considerando as disposições do capítulo V, Par. 4º e seguintes do artigo 14 e artigo 15 da Lei Complementar nº 012 de 10 de janeiro de 
2005, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais”

RESOLVE

Art. 1º. Fica concedido ao Servidor Público Municipal ALGUERTH HERIS ROLLWAGEN, matricula 899, ocupante do cargo de AGENTE AD-
MINISTRATIVO, nesta Municipalidade, o adicional por interesse de qualificação estabelecido nas alíneas “a” e “b” do Inciso I do artigo 15, 
da Lei Complementar n.º 12, de 10 de janeiro de 2005, com a progressão de 5 (cinco) referências, tendo em vista a conclusão do Curso 
Superior de Sistemas de Informação, pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, na cidade de União da Vitória/PR.

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

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

Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista, SC, 2 de maio de 2022.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas publicações.
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PORTARIA Nº 110, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868052

PROGRESSÃO FUNCIONAL POR INTERESSE DE QUALIFICAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, TITULARES DE CARGO DE PRO-
VIMENTO EFETIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Considerando as disposições do capítulo V, Par. 4º e seguintes do artigo 14 e artigo 15 da Lei Complementar n.º 12, de 10 de janeiro de 
2005, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais”;

RESOLVE

Art. 1º - Conceder aos Servidores Públicos Municipais abaixo identificados, progressão por interesse de qualificação;

MAT. SERVIDORES HORAS REF.

481 Vanda Marise Lautert

Deferir 312 horas pelo requerimento prot. Nº 149/2013. Sendo que foram aproveitadas 40 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020 e 112 horas usadas em anos posteriores.
Deferir 120 horas pelo requerimento prot. Nº 259/2014, que serão usadas em anos posteriores.
Deferir 102 horas pelo requerimento prot. Nº 240/2016, que serão usadas em anos posteriores.

00

34 Ilizandra Brito Dahmer

Deferir 570 horas pelo requerimento prot. Nº 242/2014. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2015, 75 horas em 2019, restando 415 horas que serão usadas em anos posteriores.
Deferir 176 horas de curso pelo requerimento prot. Nº 260/2015.Sendo usadas em anos poste-
riores.
Deferir 174 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 243/2016. Sendo que foram aproveita-
das 80 horas em 2017 e o restante em anos posteriores.

00

614 Ilizandra Brito Dahmer

Deferir 450 horas de curso pelo requerimento prot. Nº 22/2016.Sendo usadas 80 horas em 2017, 
80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 50 horas em 2022.
Deferir 174 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 243/2016. Sendo usadas 30 horas em 
2022, restando 144 horas para anos posteriores.
Deferir 80 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 104/2022 (plataforma 1doc).

00

334 Elisane da Costa Alves Deferir 300 horas pelo requerimento prot. Nº 261/2014. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2015, 55 horas em 2019, 40 horas em 2020, restando 125 horas para anos posteriores. 00

344 Vania Marilde Lautert

Deferir 340 horas pelo requerimento prot. Nº 272/2015. Sendo que foram aproveitadas 40 horas 
em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 40 horas em 2020, restando 
20 horas que serão usadas em anos posteriores.
Deferir 102 horas de curso pelo requerimento prot. Nº 242/2016.Sendo 112 horas que serão 
usadas em anos posteriores.

00

345 Jussara Rettore Rekshause Deferir 537 horas pelo requerimento prot. Nº 109/2013. Sendo que serão utilizados 60 horas em 
2015, 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 40 horas em 
2020, restando 117 horas para anos posteriores.

00

607 Jussara Rettore Rekshause

Deferir 418 horas pelo requerimento prot. Nº 30/2016. Sendo que serão utilizados 80 horas em 
2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020 e 18 horas 
em 2022.
Deferir 82 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 78/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 62 horas em 2022 (março em diante), restando 20 horas para 
anos posteriores.

00

333 Danieli G. Gonçalves

Deferir 173 horas pelo requerimento prot. Nº 162/2013. Sendo que serão utilizadas 80 horas em 
2018, 80 horas em 2019, restando 13 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.
Curso: Alfabetização na Escola Inclusiva, desenvolvido pela Agência de Capacitação Educacional 
– ACAPED, realizado no ano de 2014, com duração de 260 horas que serão utilizadas em anos 
posteriores.

00

499 Vanda Bourckhardt Gastmann

Deferir 500 horas de cursos pelo requerimento prot. N°185 /2015. Sendo aproveitadas 80 horas 
em 2015, 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas 
em 2020, 20 horas em 2021.
Deferir 905 horas de cursos pelo requerimento prot. N°317 /2018. Sendo aproveitadas 60 horas 
em 2021, 80 horas em 2022, restando 765 que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

606 Vanda Bourckhardt Gastmann
Deferir 905 horas de cursos pelo requerimento prot. N°317 /2018. Sendo aproveitadas 80 horas 
em 2019, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 665 horas que serão aproveitadas em 
anos posteriores.

00
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581 Alessandra Manfé

Deferir 1.330 horas de cursos pelo requerimento prot. N° 221/2015. Sendo aproveitadas 80 
horas em 2015, 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 
horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 690 horas que serão aproveita-
das em anos posteriores.

00

489 Lilian Schwingel
Deferir 1.840 horas de curso pelo requerimento prot. Nº 324/2015. Sendo aproveitadas 59 horas 
em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 40 horas 
em 2021 restando 1.421 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

490 Claudete Langner

Deferir 1.800 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 034/2014. Sendo que foram aprovei-
tadas 80 horas em 2014, 80 horas em 2015, 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 
2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021 restando 1.160 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00

473 Ivone Aparecida G. Horn
Deferir 280 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 1/2016. Sendo que foram aproveitadas 
51 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 40 horas em 2019, restando 29 horas 
que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

475 Ana Paula Gonçalves da Silva

Deferir 300 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 043/2016. Sendo que foram aproveita-
das 40 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 20 horas em 
2020.
Deferir 300 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 184/2018. Sendo que foram aprovei-
tadas 60 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 80 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00

567 Ana Paula Pereira da Silva

Deferir 1.800 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 048/2016. Sendo que foram aprovei-
tadas 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 
2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 1.240 horas que serão aproveitadas em 
anos posteriores.

00

605 Gisele Koller Bianqui Castro
Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 323/2018. Sendo que foram aprovei-
tadas 53 horas em 2018, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021 restando 27 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00

539 Marcelo Contessotto

Deferir 1050 horas de curso pelo requerimento prot. Nº195 /2016. Sendo que foram aproveita-
das 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 
2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 490 horas que serão aproveitadas em 
anos posteriores.
Deferir 33h30 de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 304/2021 (plataforma 1doc).

00

646 Marcos Finger

Deferir 348 horas de curso. Sendo que foram aproveitadas 80 horas em 2016, 80 horas em 2017, 
80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 28 horas em 2020.
Deferir 320 horas de curso pelo requerimento prot. Nº 191/2017. Sendo serão aproveitadas 52 
horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 108 que serão aproveitadas em 
anos posteriores.

00

121 Cleide Maria Nilson Bourckhardt

Deferir 240 horas do Curso a distância em Educação Infantil: O brincar no desenvolvimento 
Integral da criança. Sendo aproveitadas 80 horas em 2019, restando 160 horas para anos poste-
riores.
Deferir 300 horas de Curso a distância em Educação Especial: transtornos de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade. Sendo aproveitadas em anos posteriores.
Deferir 120 horas de Curso de formação continuada em Tecnologias na Educação: ensinando e 
aprendendo com as TICS. Sendo aproveitadas em anos posteriores.
Deferir 150 horas de Curso a distância em Dificuldades de aprendizagem: um desafio para o 
professor - módulo I. Sendo aproveitadas em anos posteriores.
Deferir 150 horas de Curso a distância em Dificuldades de aprendizagem: um desafio para o 
professor - módulo II.
Deferir 60 horas do Curso Básico em Libras.

00

485 Francarlo Gouvea

Deferir 510 horas pelo requerimento prot. Nº 005/2016. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2016, 80 horas em 2017, 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas 
em 2021, restando 30 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.
Deferir 80 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 156/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 50 horas em 2022 (março em diante), restando 30 horas para 
anos posteriores.

00

526 Marcia Paulina Freisleben Burget
Deferir 361 horas pelo requerimento prot. Nº 318/2018. Sendo que foram aproveitadas 52 horas 
em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 69 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00

739 Valderlei Cadore
Deferir 282 horas pelo requerimento prot. Nº 150/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 40 horas em 2021 restando 2 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00
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736 Marcos Rogério Burget
Deferir 609 horas pelo requerimento prot. Nº 353/2018. Sendo que foram aproveitadas 20 horas 
em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 349 horas que 
serão aproveitadas em anos posteriores.

00

742 Maikel Cristiano Hoffmann
Deferir 550 horas pelo requerimento prot. Nº 141/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 
150 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

748 Jacqueline Milena de Borba Weirich

Deferir 431 horas pelo requerimento prot. Nº 144/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, restando 
31 horas que serão usadas em anos posteriores.
Deferir 60 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 325/2021 (plataforma 1doc).
Deferir 40 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 328/2021 (plataforma 1doc).

00

745 Fabiola Prudente Spricigo

Deferir 211 horas pelo requerimento prot. Nº 131/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 40 horas em 2020, 11 horas em 2020 (fevereiro em diante).
Deferir 170 horas pelo requerimento protocolado sob o nº 026/2020. Sendo que foram aprovei-
tadas 29 horas em 2020 (fevereiro em diante), 80 horas em 2021, 61 horas em 2022.
Deferir 218 horas pelo requerimento prot. Nº 504/2020. Sendo que foram aproveitadas 19 horas 
em 2022, restando 199 horas que serão usadas em anos posteriores.

00

747 Vinícius Fazolo

Deferir 162 horas pelo requerimento prot. Nº 333/2018. Sendo que foram aproveitadas 40 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 40 horas em 2020, 2 horas em 2020 (fevereiro em diante).
Deferir 60 horas pelo requerimento protocolado sob o nº 0538/2019. Sendo que foram aprovei-
tadas 38 horas em 2020 (fevereiro em diante), e 22 horas em 2022.
Deferir 25 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 2.232/2022 (plataforma 
1doc), sendo que foram aproveitadas 18 horas em 2022, restando 7 horas para aproveitamento 
em anos posteriores.

01

743 Volmar Detoni Deferir 196 horas pelo requerimento prot. Nº 147/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019 e 36 horas serão usadas em anos posteriores. 00

749 Eduarda Júlia Nicolli Miotto

Deferir 317 horas pelo requerimento prot. Nº 149/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 77 horas em 2021.
Deferir 22 horas pelo requerimento prot. Nº 147, de 30/04/2020. Sendo que foram aproveitadas 
3 horas em 2021, 19 horas em 2022.
Deferir 60 horas pelo requerimento prot. nº 13, de 19/01/2021. Sendo que foram utilizadas 21 
horas em 2022, 39 horas em 2022 (fevereiro em diante).
Deferir 40 horas pelo requerimento prot. nº 49/2022, de 24/01/2021. Sendo que foi utilizada 1 
hora em 2022 (fevereiro em diante).

00

735 André Fischer
Deferir 248 horas pelo requerimento prot. Nº 153/2018. Sendo que foram aproveitadas 80 horas 
em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, restando 8 horas que serão usadas em anos 
posteriores.

00

751 Raul Esperança Voss Deferir 248 horas pelo requerimento prot. Nº 161 /2018. Sendo que foram aproveitadas 80 
horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, restando 8 horas em anos posteriores. 00

753 Juriela Nissola de Simas
Deferir 2.126 horas pelo requerimento prot. Nº 165 /2018. Sendo que foram aproveitadas 80 
horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 2022, 
restando 1.726 horas que serão usadas em anos posteriores.

00

134 Danival Ramiro Ribeiro
Deferir 692 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 183/2018. Sendo que foram aprovei-
tadas 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, restando 452 horas que serão 
aproveitadas em anos posteriores.

00

751 Eunice Henn Detoni
Deferir 161 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 190/2018. Sendo que foram aprovei-
tadas 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, restando 01 hora que será aproveitada em anos 
posteriores.

00

741 Guilherme Vargas
Deferir 378 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 234/2018. Sendo que foram aproveita-
das 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 80 horas em 
2022, restando 158 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

135 Jaqueline Raquel Schneider Iffert
Deferir 1.891 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 280/2018. Sendo que foram aprovei-
tadas 80 horas em 2018, 80 horas em 2019, 80 horas em 2020, 80 horas em 2021, 40 horas em 
2022, restando 1.531 horas que serão aproveitadas em anos posteriores.

00

340 Roseli Bourckhardt Hoffmann Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 024/2020. Sendo que foram aproveita-
das 80 horas em 2020 (fevereiro em diante), restando 160 horas para anos posteriores. 00

787 Alice Koppe Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento prot. Nº 026/2020. Sendo que foram aproveita-
das 80 horas em 2020 (fevereiro em diante), 80 horas em 2021, e 80 horas em 2022. 00
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755 Natalia Cristina Zonta

Deferir 114 horas de cursos pelo requerimento protocolo nº 34/2019, sendo que foram aprovei-
tadas 40 horas em 2019 e 74 horas em 2021.
Deferir 115 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 51/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020(fevereiro em diante), 6 horas em 2021, e 29 horas 2022.
Deferir 32 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o número 130/2021(1doc), sendo 
que foram aproveitadas 11 horas em 2022, restando 21 horas para anos posteriores.

00

494 Nadia Eliani Fischer Rech Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 044/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020 (fevereiro em diante), 80 horas em 2021, e 80 horas em 2022 00

335 Lauri Fischer Deferir 80 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 053/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020 (fevereiro em diante). 00

474 Elice Muller Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 114/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020 (maio em diante), 80 horas em 2021, e 80 horas em 2022. 00

834 Claudemir Klein Deferir 16 horas pelo requerimento prot. Nº 166, de 08/05/2020, que serão aproveitadas em 
anos posteriores 00

498 Lilian Krug Jung Gastmann Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 323/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020 (setembro em diante), 80 horas em 2021, e 80 horas em 2022. 00

774 Joice Costenaro Franzen Deferir 240 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 301/2020, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2020 (setembro em diante) e 80 horas em 2021, e 80 horas em 2022. 00

738 Gerson Kirsten Deferir 106 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 171/2021, sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2021 (setembro em diante), restando 26 horas para anos posteriores. 00

343 Mariane Gossenheimer Silva de 
Vargas

Deferir 370 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 263/2021 (plataforma 
1doc), sendo que foram aproveitadas 80 horas em 2021 (outubro em diante), 40 em 2022, 
restando 250 horas para anos posteriores.

00

113 Josi Vitória Lermen Finger
Deferir 70 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 307/2021 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 40 horas em 2021 (dezembro em diante), restando 30 horas para 
anos posteriores.

00

506 Elmar Hoffmann

Deferir 38 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 303/2021 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 38 horas em 2022.
Deferir 45 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 150/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 42 horas em 2022, restando 3 horas para anos posteriores.

00

471 Marcia Schneider Nordt

Deferir 16 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 89/2021, sendo que foram 
aproveitadas 16 horas em 2022.
Deferir 32 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 121/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 24 horas em 2022, restando 8 horas para anos posteriores.

00

492 Marloiva Maria Biavati Deferir 200 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 135/2021. Sendo que foram 
aproveitadas 80 horas em 2022, restando 120 horas para anos posteriores. 00

289 Lisneia Raquel Pallas Deferir 16 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 88/2021.
Deferir 16 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 122/2022 (plataforma 1doc). 00

574 Flávio Ohlweiler Deferir 32h horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 89/2021. 00

899 Alguerth Heris Rollwagen

Deferir 33h30 de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 305/2021 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 33h30 em 2022.
Deferir 174h50 de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 237/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitas 46h30 em 2022, restando 128h20 para aproveitamento em anos 
posteriores.

02

890 Fabiane Tais Pallas
Deferir 200 horas de cursos pelo requerimento protocolado sob o nº 99/2022 (plataforma 1doc), 
sendo que foram aproveitadas 80 horas em 2022, restando 120 horas para aproveitamento em 
anos posteriores.

02

Art. 2º - Serão contadas apenas quarenta (40) ou oitenta (80) horas, segundo o dispositivo no Par. 6º do Art.14 da Lei Complementar n.º 
12, de 10 de janeiro de 2005, sendo as horas excedentes aproveitadas para fins da referida progressão em anos posteriores.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista/SC, em 2 de maio de 2022.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada em data supra.

VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas publicações

PORTARIA Nº 112, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871179

CONCEDER FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especialmente na forma do art. 76 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005;

Considerando a Comunicação Interna n.º 148/2022, entregue ao Setor de Recursos Humanos no dia 3 de maio de 2022, pela Secretaria 
de Infraestrutura;

RESOLVE

Art. 1º Conceder de forma retroativa férias regulamentares ao Servidor Público Municipal em cargo de provimento efetivo, abaixo relacio-
nado:

MAT. SERVIDORES PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
222 ELTON RECH 01/12/2020 30/11/2021 18/04/2022 02/05/2022

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

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

Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista - SC, em 3 de maio de 2022.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas publicações

PORTARIA Nº 113, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871189

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ELTON MATTES, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especialmente na forma do art. 82 da Lei Complementar n.º 011, de 10 de janeiro de 2005 e suas alterações.

RESOLVE

Art. 1º Conceder Licença Prêmio ao Servidor Público Municipal em cargo de provimento efetivo, abaixo relacionado.

MAT. SERVIDORES PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
222 ELTON RECH 23/08/2015 A 28/03/2022 03/05/2022 A 01/06/2022

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria serão consignadas em Dotação Orçamentária Geral do Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria n.º 111, de 2 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito de Alto Bela Vista/SC, em 3 de maio de 2022.

ELTON MATTES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

VÂNIA PEDROSO
Responsável pelas publicações
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Anchieta

prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021-FMAS
Publicação Nº 3870299

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 006/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE A EM-
PRESA RICARDO ANDRÉ JOMMERTZ – ME E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANCHIETA - SC.

 O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representado pela Gestora do FMAS, Sra. Fernanda Cristina Segalin, residente 
e domiciliada neste município de Anchieta - SC, portadora do CPF sob nº 044.345.439-62, e a Empresa RICARDO ANDRÉ JOMMERTZ – ME 
(INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS STA BÁRBARA), já qualificada no contrato nº 006/2021, com base na Lei Federal Nº 
8.666/93 de 21/06/93 e o previsto nas Cláusulas Primeira/Segunda e Sexta do referido contrato, celebram o presente termo aditivo, com 
base nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência ora aditado, previsto na Cláusula Sexta do contrato nº 006/2021, fica prorrogado até 31 de maio de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O valor mensal previsto nas Cláusulas Primeira/Segunda do contrato nº 006/2021, será reajustado para R$: 2.000,00 (Dois Mil Reais), to-
talizando o valor de R$: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) para o período de 12 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer frente às despesas correrão a conta da seguinte dotação:

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano/Elemento Descrição Valor Bloqueado

10.01 – 08.244.0029.2.073 2131 13/2022 – 3.3.90.39.53 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 24.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado. E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente 
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

Anchieta – SC, 02 de maio de 2022.

FERNANDA CRISTINA SEGALIN  RICARDO ANDRÉ JOMMERTZ
Gestora do FMAS    Contratado/Responsável
CPF: 044.345.439-62   CPF: 040.961.099-24

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021-FMAS
Publicação Nº 3870273

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 007/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FIRMADO ENTRE A 
EMPRESA ELOIDE APARECIDA ODY - ME E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

 O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representado pela Gestora do FMAS, Sra. Fernanda Cristina Segalin, residente 
e domiciliada, neste município de Anchieta - SC, portadora do CPF sob nº 044.345.439-62, e a Empresa ELOIDE APARECIDA ODY - ME, 
já qualificada no contrato nº 007/2021, com base na Lei Federal Nº 8.666/93 de 21/06/93 e o previsto nas Cláusulas Primeira, Segunda e 
Sexta do referido contrato, celebram o presente termo aditivo, com base nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência ora aditado, previsto na Cláusula Sexta do contrato nº 007/2021, fica prorrogado até 31 de maio de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E REAJUSTE

O valor mensal previsto nas Cláusulas Primeira/Segunda do contrato nº 007/2021, será reajustado para R$: 2.000,00 (Dois Mil Reais), to-
talizando o valor de R$: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) para o período de 12 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer frente às despesas correrão a conta da seguinte dotação:



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 80

Projeto/Atividade Recurso Despesa/Ano/Elemento Descrição Valor Bloqueado

10.01 – 08.244.0029.2.073 0000 13/2022 – 3.3.90.39.53 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 20.450,00

10.01 – 08.244.0029.2.073 2131 13/2022 – 3.3.90.39.53 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 3.550,00

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado. E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente 
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

Anchieta – SC, 02 de maio de 2022.

FERNANDA CRISTINA SEGALIN  ELOIDE APARECIDA ODY
Gestora do FMAS    Contratada/Responsável
CPF: 044.345.439-62   CPF: 627.204.499-20

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018-FMS
Publicação Nº 3870186

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 017/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE A EMPRESA 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANCHIETA - SC.

 O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Gestor Municipal e a empresa PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, 
já qualificada no contrato nº 017/2018, com fundamento da Lei Federal Nº 8.666/93 de 21/06/93 considerando o previsto nas Cláusulas 
Quarta e Sétima do referido contrato, celebram o presente termo aditivo, com base nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS VALORES AVENÇADOS

O valor mensal previsto na Cláusula Quarta, do contrato nº 017/2018, será reajustado para R$: 571,06 (Quinhentos e Setenta e Um Reais 
e Seis Centavos), totalizando o valor de R$: 6.852,72 (Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos), para os 
próximos 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência ora aditado, previsto na Cláusula Sétima do contrato nº 017/2018, fica prorrogado até 31 de maio de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para fazer frente às despesas correrão a conta da seguinte dotação:
Projeto/Atividade Recurso/Elemento Despesa/Ano Descrição Valor Bloqueado

09.01 – 10.301.0024.2.061 2737 – 3.3.90.39.50 15/2022 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC-TFD-
-CONSÓRCIOS 6.852,72

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado. E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente 
aditivo em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

Anchieta – SC, 02 de maio de 2022.

MARTINHOS SCANTAMBURLO
Gestor do FMS
CPF: 950.525.859-34

FRANCISCO E. P. GUIMARÃES
Farmacêutico/Contratado
CPF: 607.696.457-04

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 01.2021
Publicação Nº 3868678

Anchieta (SC), 02 de maio de 2022.

Ilma. Senhora
Gabrieli Luzia Biittner

Assunto: CONVOCAÇÃO – Processo Seletivo nº 01/2021

Prezada Senhora,
Pelo presente instrumento, fica Vossa Senhoria CONVOCADA para comparecer junto a Prefeitura Municipal de Anchieta (SC), na secretaria 
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Municipal da Educação, no dia 04/05/2022 as 9 horas da manhã, para tratar da contratação no cargo temporário de Professor de Educação 
Infantil, da qual prestou provas do Processo Seletivo nº 01/2021.
Sendo o que se apresenta para o momento, firmamos a presente.

Cordialmente,

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

COMUNICADO

Com o presente, comunicamos que de acordo com a realização do Processo Seletivo nº 01/2021, Vossa Senhoria foi aprovada e consequen-
temente classificada para assumir a vaga na qual concorreu.

É necessário apresentar a relação de documentos abaixo descrita:
a) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia do RG;
c) Fotocópia do CPF;
d) Fotocópia da Carteira Profissional de Trabalho com o número do PIS/PASEP;
e) Fotocópia do Título de Eleitor;
f) Comprovante de residência;
g) Possuir bons antecedentes Judiciais (folha corrida);
h) Uma fotografia 3x4 atual;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando for o caso;
j) Conta corrente no Banco do Brasil, que será realizado o depósito dos pagamentos, sendo que não poderá ser conta poupança;
l) Comprovante de Escolaridade de acordo com a exigência do Cargo e Registro no órgão competente;
m) Certidão Negativa de Débito Municipal;
n) Gozo dos direitos políticos (certidão retirada pela internet);
o) Quitação com as obrigações militares, quando for o caso;
p) Quitação com as obrigações eleitorais (comprovante de votação ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral);
q) Comprovação relativa à habilitação exigida;
r) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo servidor;
s) No caso de acumulação legal de cargos, função, emprego ou percepção de proventos, informar o cargo, o órgão ao qual pertence e a 
carga horária;
t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, penalidades disciplinares, conforme legislação aplicável;
u) Declaração de bens;
v) Efetuar a Qualificação cadastral para o eSocial junto a Receita Federal no portal http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-quali-
ficacao-cadastral;
x) Laudo de inspeção de saúde, procedida por órgão médico oficial, comprovando estar em gozo de saúde física e mental- ASO.
Dúvidas e esclarecimentos contatar no telefone (49) 3653 3200.
Atenciosamente,

Ivan José Canci
Prefeito Municipal

Ilma. Senhora
Gabrieli Luzia Biittner

DECRETO Nº 073/2022
Publicação Nº 3871161

DECRETO Nº. 073/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal do Brasil e Lei Orgânica Municipal. e de acordo com a Lei Municipal nº. 2.612 de 25 de março de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar – COMSEA composto por 18 (dezoito) conselheiros 
titulares, sendo a composição de 1/3 (um terço) de representantes governamentais e 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil, 
da seguinte forma:
I – 06 (seis) Representantes Governamentais, sendo os mesmos do Poder Público Municipal, sendo:
a) 01 (um) representante Secretaria Municipal de Administração e Gestão e do Gabinete do Prefeito: Juliana Maria Draszewski (Titular) e 
Jackline Appio (Suplente);
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Fernanda Cristina Segalin (Titular) e Kellin Dal Ri (Suplente);
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes: Aline de Giacometti (Titular) e Andreo Carlo Baggio 
(Suplente);

http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
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d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura: Rafael Ferreira da Silva (Titular) e George Teixeira (Suplente);
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde: Carolina Schatz (Titular) e Inês Carpeggiane (Suplente);
f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Local: Vilmar Paulo Piovezani (Titular) e Greici Zanella (Suplente).

II – 12 (doze) Representantes da Sociedade Civil, sendo:
a) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CAE: (Titular) Sandra Cazuni e Gema Pompermayer Schenkel 
(Suplente);
b) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Anchieta – COMDERA: Gian Frare (Titular) e Loacir Chenet 
(Suplente);
c) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde – CMS: Maria Lisete Junges Kraemer (Titular) e Honorabile Mapelli Klaen (Su-
plente);
d) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: Eliane Baú (Titular) e Ivone Teresinha Mustifaga Sampaio 
(Suplente);
e) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Conselho Municipal de Turismo – COMTUR: Humberto Gabriel Czaikowski (Titular) e 
Ivanildo Angelo Brassiani (Suplente);
f) 01 (um) representante de Entidade ligada aos Movimentos Sociais Organizados: Catarina Troiani (Titular) e Mirian Dallawechia (Suplente);
g) 01 (um) representante de Entidade de Ação Social, ligada ao desenvolvimento integral das crianças - Pastoral da criança: Siria Maldanner 
(Titular) e Marilene Della Mea (Suplente);
h) 01 (um) representante de Entidade ligada a pesquisa agropecuária, assistência técnica e rural, Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI: Jacir Strapazzon (Titular) e Roselene Contini (Suplente);
i) 01 (um) representante de Entidade ligada ao Comércio e a Indústria: Josiane Baronio (Titular) e Maisa Machado (Suplente);
j) 01 (um) representante de Entidade ligada as Cooperativas e Associações de Trabalhadores e Produtores Rurais: João Carlos De Lai (Titu-
lar) e Roselei Aparecida Ronsoni Wille (Suplente);
k) 01 (um) representante de Entidade ligada aos Sindicatos dos Trabalhadores e Produtores Rurais: Ventura Wolff (Titular) e Sandra Se-
ghetto Perin (Suplente);
l) 01 (um) representante da Associação de Pais e Alunos – APP: Gilvana Guerini (Titular) e (Suplente) Franciane Durigon.
§ 1º Fica vedada a indicação dos Conselhos Municipais de membros representantes governamentais.
§ 2º A nomeação de membro substituto deste Conselho será para completar o tempo restante daquele que foi substituído.
Art. 2º. O mandato dos conselheiros e conselheiras nomeados neste decreto é de 02 (dois) anos, compreendendo o período de 02 de maio 
de 2022 a 02 de maio de 2024.
Art. 3º Por tratar-se de serviços de relevância comunitária os membros do Conselho não receberão qualquer remuneração.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anchieta – SC, 03 de maio de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios.
Jackline Appio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO Nº 074/2022
Publicação Nº 3871170

DECRETO Nº. 074/2022, 03 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR DA PARCERIA DOS TERMOS DE FOMENTO Nº 03/2022, Nº 004/2022 E 005/2022 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando a parceria firmada entre o Município de Anchieta/SC mediante formalização de Termo de Fomento nº 003/2022, com o As-
sociação de Pais e Professores do Centro Municipal de Educação Infantil e Fundamental - CMEIF, CNPJ n. 05.966.386/0001-04, conforme 
preceitos da Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Municipal nº 2.568/2021 e Lei Municipal nº 2.620/2022.

Considerando a parceria firmada entre o Município de Anchieta/SC mediante formalização de Termo de Fomento nº 004/2022, com o As-
sociação de Pais e Professores da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental - Xavantes, CNPJ n. 01.851.075/0001/49, conforme 
preceitos da Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Municipal nº 2.568/2021 e Lei Municipal nº 2.618/2022.

Considerando a parceria firmada entre o Município de Anchieta/SC mediante formalização de Termo de Fomento nº 003/2022, com o Asso-
ciação de Pais e Professores da Creche Pró Infância, CNPJ n. 22.827.967/0001-84, conforme preceitos da Lei Federal nº 13.019/2014, Lei 
Municipal nº 2.568/2021 e Lei Municipal nº 2.619/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada como gestora das parcerias firmadas com as Associações, através dos Termos de Fomento n. 03/2022, 004/2022 e 
005/2022 a senhora SELMA ANTONIA GIONGO, servidora do Município de Anchieta, lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º Compete ao gestor da parceria:
I - Apreciar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil;
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II - Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil 
pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades cons-
tatadas;
III - Comunicar formalmente à Organização da Sociedade qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo.

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

Município de Anchieta – SC, 03 de maio de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

CERTIFICO que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Município – www.diariomunicipal.sc.gov.br
Jackline Appio - Secretária de Administração e Gestão

DECRETO Nº 075/2022
Publicação Nº 3871177

 DECRETO Nº. 075/2022, de 03 de maio de 2022.

Altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância 
de até R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e contém outras providências.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, Lei Orçamentária Municipal sob nº 2.583, de 19 de novembro de 2021 e demais dispositivos constitucionais e legais,

DECRETA:
TITULO I

CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Fica alterada a LOA - Lei Orçamentária nº. 2.583, de 19 de novembro de 2021, mais precisamente o Orçamento Geral do Município 
de Anchieta, Estado de Santa Catarina, através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 28.000,00 (vinte 
e oito mil reais), distribuídos em conformidade com os prescritos neste ato.

CAPÍTULO II
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 2º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), destinados a reforçar a 
dotação orçamentária abaixo especificada e constante do Orçamento Geral do Município, na seguinte conta, a saber:

10 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0029.2.073 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(13) 3.3.90.00.00.00.00.00.2131 – Aplicações Diretas ..................................... R$ 28.000,00

Total ............................................................................................................. R$ 28.000,00

Art. 3º Para atendimento da abertura do Crédito constante neste ato, fica utilizada a importância de até R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), 
concernentes ao Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 2021, relativamente a fonte de recursos 
sob nº. 2131 (0.3.00.2131) RECURSOS ORDINÁRIOS - ORÇ.MUN.-SUPERAVIT FINANCEIRO, em conformidade com o disposto no art. 43, 
§1°, I, da Lei Federal n° 4.320/64 e demais dispositivos constitucionais e legais pertinentes.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 4º Fica, igualmente, alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº. 2.576, de 29 de outubro de 2021, em conformidade com o 
disposto nos artigos anteriores dessa lei, relativamente ao Crédito introduzido no presente Decreto.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Anchieta (SC), 03 de maio de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

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

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº214/2022
Publicação Nº 3868595

PORTARIA nº.214/2022
De, 02 de maio de 2022.

Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Férias,

Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Conselheira Tutelar Cristiane Provin, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, 
relativas ao período de 2021/2022 serem gozadas no período de 02/05/2022 à 31/05/2022.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº215/2022
Publicação Nº 3868597

PORTARIA nº. 215/2022
De, 02 de maio de 2022.

O Prefeito Municipal do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições;

Considerando o direito do gozo de férias dos Conselheiros Tutelares;
Considerando a necessidade da substituição dos membros para a continuidade dos serviços prestados;
Considerando a eleição realizada no dia 15/12/2019 onde conselheiros ficaram na suplência;

RESOLVE:

Nomear Conselheira Tutelar Suplente,

Art. 1º - Fica nomeada para compor a suplência de Conselheira Tutelar, a senhora Salete Contini, lotada no Encargos Gerais do Município.
Art. 2º - A presente nomeação se dará no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desse ato correrão a conta dos respectivos créditos orçamentários.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº216/2022
Publicação Nº 3868602

PORTARIA nº. 216/2022
De, 02 de maio de 2022.

Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Férias,

Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para a Servidora Pública Municipal Dirlei Scholtze Benachio, ocupante do cargo de Auxiliar/
Técnica de Enfermagem, matricula 32, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2020/2021, a serem goza-
das no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº217/2022
Publicação Nº 3868617

PORTARIA nº. 217/2022
De, 02 de maio de 2022.

Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Conceder Férias,

Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para o Servidor Público Municipal Ivo Antonio Appio, ocupante do cargo de Operador I, matri-
cula 1939, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2020/2021, a serem gozadas no período de 02/05/2022 
a 16/05/2022.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº218/2022
Publicação Nº 3868624

PORTARIA nº. 218/2022
De, 02 de maio de 2022.

Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
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Conceder Férias,

Art. 1º - Fica concedida férias regulamentares para o Servidor Público Municipal Rudimar Lasarotto, ocupante do cargo de Motorista, matri-
cula 112, com vencimentos e vantagens garantidas em Lei, relativas ao período de 2020/2021, a serem gozadas no período de 02/05/2022 
a 31/05/2022.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº219/2022
Publicação Nº 3868641

PORTARIA nº. 219/2022
De, 02 de maio de 2022.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Transferir temporariamente o veículo Ford KA RKY4A23 do Gabinete do Prefeito para a Secretaria Municipal da Saúde,

Art. 1º - Fica transferido temporariamente o veículo Ford KA RKY4A23 do gabinete do Prefeito para a Secretaria Municipal da Saúde no 
período de 02/05/2022 a 31/05/2022.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em, 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº220/2022
Publicação Nº 3868787

PORTARIA nº. 220/2022
De, 02 de maio de 2022.

O Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Transferir temporariamente o veículo Van RAG 9740 da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes para a Secretaria Municipal 
da Saúde,

Art. 1º - Fica transferido temporariamente o veículo Van RAG 9740 da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes para a Secretaria 
Municipal da Saúde, período de 02/05/2022 à 31/05/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anchieta (SC),
Em, 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

PORTARIA Nº221/2022
Publicação Nº 3868658

PORTARIA nº. 221/2022
De, 02 de maio de 2022.

Ivan José Canci, Prefeito do Município de Anchieta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
Art. 77 da Lei Complementar nº. 031/2011, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e,

Considerando o problema de saúde da pessoa da família, onde há a necessidade de acompanhamento e cuidados;
Considerando o direito do gozo da licença prêmio;

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias,

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio pelo período de 90 (noventa) dias, para a servidora Pública senhora Dalila Aparecida Izoton, ocupan-
te do cargo efetivo de Professora de Educação Infantil, matrícula 2273, com carga horária de 20 (vinte) horas, lotada na Secretaria Municipal 
da Educação, Cultura e Esportes, com todos os direitos e vantagens que a lei lhe assegura.

Art. 2º - O período do gozo da licença prêmio se dará de 02/05/2022 a 30/07/2022.

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

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Anchieta, SC.
Em, 02 de maio de 2022.

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

Ivan José Canci,
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.
Endereço Eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br

TERMO DE FOMENTO 003/2022
Publicação Nº 3871091

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022
Processo Administrativo nº 03/2022

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG n.º 1.850.976-2– SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 625.835.909/44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, Muni-
cípio de Anchieta e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - CMEIF, 
pessoa jurídica de direito privado, e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 05.966.386/0001-04 sediada na Rua Ipiranga, S/N, centro 
de Anchieta – SC, neste ato representada por seu Presidente Alex Antonio Bracht, portador de RG nº 4.023.933 e CPF nº 034.049.779-39, 
residente e domiciliado na Avenida Anchieta, nº 577, Centro, Município de Anchieta, resolvem celebrar o presente termo, através de ine-
xigibilidade de Chamamento Público, consoante previsão contida no artigo 31, inciso II da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os 
demais dispositivos da referida legislação, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei nº 9.394/96, Lei 8.742/1993, Lei Municipal nº 2.620/2022, 
Lei nº 2.568/2021, Decreto Municipal nº 006/2017, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DO CENTRO 
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MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - CMEIF, com a finalidade de utilizá-los em pequenas aquisições urgentes, para o 
bom andamento dos trabalhos escolares no desenvolvimento de suas atividades no ano de 2022, conforme plano de trabalho apresentado 
pela Associação, devidamente aprovados pela Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamento Público, constituindo parte integrante do 
presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
2- São compromissos da ENTIDADE, colaborar para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência ao escolar e integração 
escola comunidade, com atuação junto a unidade escolar, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo e desempenhando as 
ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;
2.1 - Dispor de pais e professores necessários à realização das atividades pactuadas e previstas no Plano de Trabalho;
2.2 - Atender às necessidades da escola, bem como dos alunos da educação infantil e fundamental, por meio pequenos reparos urgentes;
2.3 – Permitir o livre acesso dos servidores do MUNICÍPIO, facilitando a obtenção de informações junto a ENTIDADE;
2.4 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua 
ação ou omissão no desenvolvimento do serviço, sem nenhuma responsabilidade do MUNICÍPIO;
2.5 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos 
especiais, desde que devidamente autorizados pelo MUNICÍPIO sob pena de rescisão deste termo;
2.6 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;
2.7 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da MUNICÍPIO;
2.8 - Prestar contas, perante a administração Municipal de Anchieta - SC, até 30 de novembro de 2022, para proceder à devida comprovação 
de sua aplicação, em conformidade com a legislação vigente.
2.9 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
2.10 - Utilizar a verba a ser repassada pelo MUNICÍPIO exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de 
Fomento.
2.11 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados 
para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;
2.12 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da ENTIDADE 
e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à ENTIDADE no valor equivalente a 1 (uma) parcela de R$ 11.443,00 (onze mil reais e quatrocentos e quarenta 
e três), no mês de maio de 2022.
3.2 – Designar o gestor que será responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle fiscalização incluindo:
3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumpri-
mento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Comunicar formalmente à ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Fomento através da publicação no Diário Oficial de publicação municipal;
3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à ENTIDADE quando houver descumprimento das exigên-
cias contidas no presente Termo, tais como:
a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.
3.8 Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, 
todavia, acumulada para pagamento posterior.
b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, 
perdendo, a ENTIDADE, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
c) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação 
irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4- O MUNICÍPIO DE ANCHIETA repassará à ENTIDADE, o montante de 01 (uma) parcela de R$ 11.443,00 (onze mil quatrocentos e quarenta 
e três reais).
4.1- A ENTIDADE movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil: Agência 
1439-7, Conta Corrente nº 15.168-8.

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE FOMENTO
5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo MUNICÍPIO 
DE ANCHIETA a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apre-
sentados pela ENTIDADE;
5.2- O responsável pela gestão da parceria poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações 
adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- A vigência do presente Termo de Fomento é até 30 de novembro de 2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
7.1 Este Termo de Fomento poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas 
justificativas, mediante termo aditivo ou por apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes de 
seu término, observando o disposto no Art. 57 da Lei nº 13.019/2014.
7.2 Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho desde que submetidos pela ENTIDADE e aprovados 
previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8 - O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de res-
ponsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;
9.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:
9.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 
do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
9.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas;
9.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado 
pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;
9.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.
9.1.e todos e qualquer documentos exigidos pela IN nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
10- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, 
respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
10.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ENTIDADE as sanções 
do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11- As despesas com a execução da presente parceria correrão à conta do Orçamento Vigente as seguintes dotações:
ÓRGÃO 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 02: ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCIONAL: 12.361.0035.2.074 – TRANSFERÊNCIA APPs – DINHEIRO NA ESCOLA – ENSINO FUNDAMENTAL
(44) 3.3.50.00.00.00.0000 – Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos ........ R$ 11.443,00

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso 
de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto 
Municipal nº 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO
13- Os partícipes elegem o Foro da comarca de Anchieta - SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.

Anchieta - SC, 03 de maio de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

ALEX ANTONIO BRACHT
Presidente da Associação dos Pais e Professores do Centro de Educação Infantil e Fundamental - CMEIF

Testemunhas:

Nome: Selma Antonia Giongo
CPF: 805.715.225-72

Nome: Jackline Appio
CPF: 093.876.859-00

Huberto Mathias Timm
Advogado do Município de Anchieta/SC
OAB/SC 54.575
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TERMO DE FOMENTO 004/2022
Publicação Nº 3871095

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2022
Processo Administrativo nº 04/2022

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG n.º 1.850.976-2– SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 625.835.909/44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, Municí-
pio de Anchieta e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVANTES, pessoa jurídica 
de direito privado, e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 01.851.075/0001-49 sediada no Bairro Xavantes, S/N, Anchieta – SC, neste 
ato representada por seu Presidente Gilvana Maria Guerini, portador de RG nº 3.667.523 e CPF nº 036.199.999-29, residente e domiciliado 
na Rua Assis Brasil, S/N, Centro , Município de Anchieta, resolvem celebrar o presente termo, através de inexigibilidade de Chamamento 
Público, consoante previsão contida no artigo 31, inciso II da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos da referida 
legislação, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei nº 9.394/96, Lei 8.742/1993, Lei Municipal nº 2.618/2022, Lei nº 2.568/2021, Decreto Mu-
nicipal nº 006/2017, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MU-
NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL XAVANTES, com a finalidade de utilizá-los em pequenas aquisições urgentes, para o bom andamento 
dos trabalhos escolares no desenvolvimento de suas atividades no ano de 2022, conforme plano de trabalho apresentado pela Associação, 
devidamente aprovados pela Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamento Público, constituindo parte integrante do presente Termo, 
como se nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
2- São compromissos da ENTIDADE, colaborar para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência ao escolar e integração 
escola comunidade, com atuação junto a unidade escolar, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo e desempenhando as 
ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;
2.1 - Dispor de pais e professores necessários à realização das atividades pactuadas e previstas no Plano de Trabalho;
2.2 - Atender às necessidades da escola, bem como dos alunos da educação fundamental, por meio pequenos reparos urgentes;
2.3 – Permitir o livre acesso dos servidores do MUNICÍPIO, facilitando a obtenção de informações junto a ENTIDADE;
2.4 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua 
ação ou omissão no desenvolvimento do serviço, sem nenhuma responsabilidade do MUNICÍPIO;
2.5 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos 
especiais, desde que devidamente autorizados pelo MUNICÍPIO sob pena de rescisão deste termo;
2.6 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;
2.7 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da MUNICÍPIO;
2.8 - Prestar contas, perante a administração Municipal de Anchieta - SC, até 30 de novembro de 2022, para proceder à devida comprovação 
de sua aplicação, em conformidade com a legislação vigente.
2.9 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
2.10 - Utilizar a verba a ser repassada pelo MUNICÍPIO exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de 
Fomento.
2.11 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados 
para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;
2.12 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da ENTIDADE 
e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à ENTIDADE no valor equivalente a 1 (uma) parcela de R$ 2.288,60 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos), no mês de maio de 2022.
3.2 – Designar o gestor que será responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle fiscalização incluindo:
3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumpri-
mento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Comunicar formalmente à ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Fomento através da publicação no Diário Oficial de publicação municipal;
3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à ENTIDADE quando houver descumprimento das exigên-
cias contidas no presente Termo, tais como:
a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.
3.8 Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, 
todavia, acumulada para pagamento posterior.
b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, 
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perdendo, a ENTIDADE, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
c) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação 
irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4- O MUNICÍPIO DE ANCHIETA repassará à ENTIDADE, o montante de 01 (uma) parcela de R$ 2.288,60 (dois mil e duzentos e oitenta e 
oito reais e sessenta centavos).
4.1- A ENTIDADE movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil: Agência 
1439-7, Conta Corrente nº 15.133-5.

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE FOMENTO
5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo MUNICÍPIO 
DE ANCHIETA a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apre-
sentados pela ENTIDADE;
5.2- O responsável pela gestão da parceria poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações 
adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- A vigência do presente Termo de Fomento é até 30 de novembro de 2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
7.1 Este Termo de Fomento poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas 
justificativas, mediante termo aditivo ou por apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes de 
seu término, observando o disposto no Art. 57 da Lei nº 13.019/2014.
7.2 Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho desde que submetidos pela ENTIDADE e aprovados 
previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8 - O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de res-
ponsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;
9.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:
9.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 
do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
9.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas;
9.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado 
pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;
9.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.
9.1.e todos e qualquer documentos exigidos pela IN nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
10- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, 
respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
10.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ENTIDADE as sanções 
do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11- As despesas com a execução da presente parceria correrão à conta do Orçamento Vigente as seguintes dotações:
ÓRGÃO 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 02: ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCIONAL: 12.361.0035.2.027 – TRANSFERÊNCIA APPs – DINHEIRO NA ESCOLA – ENSINO FUNDAMENTAL
(44) 3.3.50.00.00.00.0000 – Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos ........ R$ 2.288,60.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso 
de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto 
Municipal nº 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO
13- Os partícipes elegem o Foro da comarca de Anchieta - SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.
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Anchieta - SC, 03 de maio de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

GILVANA MARIA GUERINI
Presidente da Associação dos Pais e Professores Da Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavantes

Testemunhas:

Nome: Selma Antonia Giongo
CPF: 805.715.225-72

Nome: Jackline Appio
CPF: 093.876.859-00

Huberto Mathias Timm
Advogado do Município de Anchieta/SC
OAB/SC 54.575

TERMO DE FOMENTO 005/2022
Publicação Nº 3868106

TERMO DE FOMENTO Nº 05/2022
Processo Administrativo nº 05/2022

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA-SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. IVAN JOSÉ CANCI, brasileiro, portador da cédula de 
identidade RG n.º 1.850.976-2– SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n.º 625.835.909/44, residente e domiciliado na Linha São Marcos, Mu-
nicípio de Anchieta e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA, pessoa jurídica de direito privado, e sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 22.827.967/0001-84 sediada na Rua Dom José Gomes, Bairro Novo Lar, S/N, Anchieta – SC, neste ato 
representada por seu Presidente Marinice Machado da Silva, portador de RG nº 5.113.818 e CPF nº 063.816.289-01, residente e domiciliado 
na Avenida Anchieta, nº 20, Centro do Município de Anchieta, resolvem celebrar o presente termo, através de inexigibilidade de Chama-
mento Público, consoante previsão contida no artigo 31, inciso II da Lei nº 13.019/2014, em conformidade com os demais dispositivos 
da referida legislação, Decreto Federal nº 8.726/2016, Lei nº 9.394/96, Lei 8.742/1993, Lei Municipal nº 2.619/2022, Lei nº 2.568/2021, 
Decreto Municipal nº 006/2017, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1- O presente Termo de Fomento tem por objeto a colaboração institucional da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECHE PRÓ 
INFÂNCIA, com a finalidade de utilizá-los em pequenas aquisições urgentes, para o bom andamento dos trabalhos escolares no desenvolvi-
mento de suas atividades no ano de 2022, conforme plano de trabalho apresentado pela Associação, devidamente aprovados pela Comissão 
de Seleção e Julgamento de Chamamento Público, constituindo parte integrante do presente Termo, como se nele estivesse transcrito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE
2- São compromissos da ENTIDADE, colaborar para o aperfeiçoamento do processo educacional, para a assistência ao escolar e integração 
escola comunidade, com atuação junto a unidade escolar, conforme previsão contida na Cláusula Primeira, atendendo e desempenhando as 
ações conforme especificado no Plano de Trabalho, parte integrante do presente termo;
2.1 - Dispor de pais e professores necessários à realização das atividades pactuadas e previstas no Plano de Trabalho;
2.2 - Atender às necessidades da creche, bem como dos alunos, por meio pequenos reparos urgentes;
2.3 – Permitir o livre acesso dos servidores do MUNICÍPIO, facilitando a obtenção de informações junto a ENTIDADE;
2.4 - Assumir as responsabilidades por eventuais danos materiais ou morais causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua 
ação ou omissão no desenvolvimento do serviço, sem nenhuma responsabilidade do MUNICÍPIO;
2.5 - Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
da adjudicação do fornecimento, ressalvada, se necessária e plenamente justificável a intervenção de fornecedores ou serviços técnicos 
especiais, desde que devidamente autorizados pelo MUNICÍPIO sob pena de rescisão deste termo;
2.6 - Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina, por escrito, garantindo-se o livre acesso dos mesmos nas dependências da instituição;
2.7 - Manter registros contábeis, atualizados e em boa ordem a disposição dos servidores da MUNICÍPIO;
2.8 - Prestar contas, perante a administração Municipal de Anchieta - SC, até 30 de novembro de 2022, para proceder à devida comprovação 
de sua aplicação, em conformidade com a legislação vigente.
2.9 - Obedecer, para fins de prestações de contas, as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
2.10 - Utilizar a verba a ser repassada pelo MUNICÍPIO exclusivamente para cobertura de despesas relativas ao objeto deste Termo de 
Fomento.
2.11 - Restituir o Município, por ocasião da apresentação do relatório e da prestação de contas anual consolidada, os valores repassados 
para consecução da parceria, quando os mesmos não forem utilizados;
2.12 - Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da ENTIDADE 
e ao adimplemento deste termo, não caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA
3- São compromissos do Município:
3.1- Transferir os recursos à ENTIDADE no valor equivalente a 1 (uma) parcela de R$ 2.288,60 (dois mil e duzentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos), no mês de maio de 2022.
3.2 – Designar o gestor que será responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle fiscalização incluindo:
3.3- Apreciar a prestação de contas apresentada pela ENTIDADE;
3.4- Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da ENTIDADE pelo perfeito cumpri-
mento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
3.5- Comunicar formalmente à ENTIDADE qualquer irregularidade encontrada na execução do presente Termo;
3.6- Dar publicidade ao presente Termo de Fomento através da publicação no Diário Oficial de publicação municipal;
3.7- Bloquear, suspender ou cancelar o pagamento das transferências financeiras à ENTIDADE quando houver descumprimento das exigên-
cias contidas no presente Termo, tais como:
a) Atrasos e irregularidades na prestação de contas.
b) Aplicação indevida dos recursos financeiros, transferidos pelo MUNICÍPIO, não prevista no Plano de Trabalho.
c) Não cumprimento do Plano de Trabalho.
d) Falta de clareza, lisura ou boa fé na aplicação dos recursos públicos.
3.8 Para fins de interpretação do item 3.7 entende-se por:
a) Bloqueio: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, ficando, 
todavia, acumulada para pagamento posterior.
b) Suspensão: A determinação para que a transferência financeira não seja paga enquanto determinada situação não for regularizada, 
perdendo, a ENTIDADE, o direito à percepção da transferência financeira relativa ao período de suspensão.
c) Cancelamento: A determinação para que a transferência financeira não seja repassada a partir da constatação de determinada situação 
irregular.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4- O MUNICÍPIO DE ANCHIETA repassará à ENTIDADE, o montante de 01 (uma) parcela de R$ R$ 2.288,60 (dois mil e duzentos e oitenta 
e oito reais e sessenta centavos).
4.1- A ENTIDADE movimentará os recursos em conta bancária específica, de sua titularidade mantida junto ao Banco do Brasil: Agência 
1439-7, Conta Corrente nº 15.142-4.

CLÁUSULA QUINTA– DA GESTÃO DO TERMO DE FOMENTO
5.1- O acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto e condições do presente instrumento serão exercidos pelo MUNICÍPIO 
DE ANCHIETA a quem também incumbirá à análise dos relatórios de atividades dos serviços desenvolvidos e dos demais documentos apre-
sentados pela ENTIDADE;
5.2- O responsável pela gestão da parceria poderá, de acordo com a necessidade e para fins de análise do relatório, solicitar informações 
adicionais, examinar documentos e praticar demais atos pertinentes ao exato cumprimento das finalidades do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6- A vigência do presente Termo de Fomento é até 30 de novembro de 2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO
7.1 Este Termo de Fomento poderá ser modificado, em qualquer de suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as devidas 
justificativas, mediante termo aditivo ou por apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes de 
seu término, observando o disposto no Art. 57 da Lei nº 13.019/2014.
7.2 Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho desde que submetidos pela ENTIDADE e aprovados 
previamente pela autoridade competente.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8 - O presente instrumento pode ser rescindido, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de res-
ponsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias.

CLÁUSULA NONA– DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
9- A ENTIDADE deverá apresentar a prestação de contas de cada exercício financeiro, conforme previsto na cláusula segunda, item 2.9;
9.1- A Prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser apresentada com os seguintes documentos:
9.1.a- Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento 
do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
9.1.b- Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas;
9.1.c- Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado dos comprovantes das despesas realizadas e assinado 
pelo dirigente e responsável financeiro da entidade;
9.1.d- Comprovante, quando houver, de devolução de saldo remanescente em até 30 (trinta) dias após o término da vigência deste Termo.
9.1.e todos e qualquer documentos exigidos pela IN nº 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

CLÁUSULA DÉCIMA– DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES
10- O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, 
respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
10.1- Pela execução da parceria em desacordo com o projeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à ENTIDADE as sanções 
do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11- As despesas com a execução da presente parceria correrão à conta do Orçamento Vigente as seguintes dotações:
ÓRGÃO 05: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE 02: ENSINO FUNDAMENTAL
FUNCIONAL: 12.361.0035.2.027 – TRANSFERÊNCIA APPs – DINHEIRO NA ESCOLA – ENSINO FUNDAMENTAL
(44) 3.3.50.00.00.00.0000 – Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos ........ R$ 2.288,60.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12- Tanto quanto possível os partícipes se esforçarão para resolver amistosamente as questões que surgirem no presente termo e, no caso 
de eventuais omissões, deverão observar as disposições contidas na Lei Federal Nº 13.019/14, Decreto Federal nº 8.726/2016 e Decreto 
Municipal nº 006/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO
13- Os partícipes elegem o Foro da comarca de Anchieta - SC, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente Termo.

E, por estarem assim de comum acordo, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas, para que produzam os devidos efeitos legais.

Anchieta - SC, 27 de abril de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Prefeito Municipal

MARINICE MACHADO DA SILVA
Presidente da Associação dos Pais e Professores da Creche Pró Infância

Testemunhas:

Nome: Selma Antonia Giongo
CPF: 805.715.225-72

Nome: Jackline Appio
CPF: 093.876.859-00

Huberto Mathias Timm
Advogado do Município de Anchieta/SC
OAB/SC 54.575
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Anita Garibaldi

prefeitura

Nº 2348/2022
Publicação Nº 3870525

 LEI N° 2348/2022

Reduz e Suplementa Dotações Orçamentárias

JOÃO CIDINEI DA SILVA, Prefeito de Anita Garibaldi/SC, no uso de suas atribuições legais, faço a todos que a Câmara de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a importância de R$ 55.477,89(cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais 
e oitenta e nove centavos), na dotação abaixo descrita:

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1001.2039.449000.065(672)Máquinas e equipamentos R$ 55.477,89

Art. 2º. Com recursos constantes na redução consagrada no artigo anterior, fica suplementada em igual valor a dotação a seguir descrita:

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1002.2037.449000.078(672)Construção/melhoria praças, parques R$ 55.477,89

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Anita Garibaldi, SC, 23 de fevereiro de 2022.

JOÃO CIDINEI DA SILVA
PREFEITO

Lei registrada e publicada em data supra no mural de Atos Oficiais da Prefeitura.

Nº 2351/2022
Publicação Nº 3870558

 LEI N° 2351/2022

Reduz e Suplementa Dotações Orçamentárias

JOÃO CIDINEI DA SILVA, Prefeito de Anita Garibaldi/SC, no uso de suas atribuições legais, faço a todos que a Câmara de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a importância de R$ 21.042,42 (vinte e um mil, quarenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos), na dotação abaixo descrita:

Encargos Especiais
2001.2059.319000.123(000) Encargos especiais Pasep, in. Pens. R$ 21.042,42

Art. 2º Com recursos constantes na redução consagrada no artigo anterior, ficam suplementadas em igual valor as dotações a seguir des-
critas:

Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
1501.2066.317100.098(000) Manutenção consórcios – Agricultura R$ 11.323,28
1501.2066.337100.099(000) Manutenção consórcios – Agricultura R$ 8.862,55
1501.2066.447100.100(000) Manutenção consórcios – Agricultura R$ 856,59

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Anita Garibaldi, SC, 30 de março de 2022.

JOÃO CIDINEI DA SILVA
PREFEITO

Lei registrada e publicada em data supra no mural de Atos Oficiais da Prefeitura.
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Nº 2352/2022
Publicação Nº 3870576

 LEI N° 2352/2022

Reduz e Suplementa Dotações Orçamentárias

JOÃO CIDINEI DA SILVA, Prefeito de Anita Garibaldi/SC, no uso de suas atribuições legais, faço a todos que a Câmara de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a importância de R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), 
nas dotações abaixo descritas:

Secretaria de Educação, Cult. e Turismo
0601.2022.319000.024(001)Educação básica–ensino fundamental R$ 300.000,00
0601.2027.319000.029(001)Educação infantil – pré-escola R$ 460.000,00
0601.2078.319000.036(001)Educação infantil – creche R$ 600.000,00
0602.2030.339000.056(672)Eventos culturais R$ 30.000,00

Fundo Municipal de Habitação
1801.2057.449000.120(672)Construção reforma un.habitacional R$ 60.000,00

Encargos Especiais
2001.2059.319000.123(000)Encargos especiais Pasep, inat. p. R$ 200.000,00

Art. 2º Com recursos constantes na redução consagrada no artigo anterior, ficam suplementadas em igual valor as dotações a seguir des-
critas:

Secretaria de Finanças
0401.2008.339000.011(000)Precatórios/desp.exerc. anteriores R$ 300.000,00

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1001.2077.319000.072(000)Manutenção secr. obras serv. público R$ 440.000,00
1002.2038.339000.082(672)Limpeza/iluminação pública R$ 90.000,00

Fundo Mun. Assistência Social
1601.2050.319000.104(000)Proteção Social Básica R$ 200.000,00

Fundo Municipal de Saúde
1201.2042.319000.002(002)Programa Atenção Básica de Saúde R$ 370.000,00
1201.2042.339000.004(002)Programa Atenção Básica de Saúde R$ 150.000,00
1201.2043.319000.006(002)Programa Ag. Comunitárias de Saúde R$ 100.000,00

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Anita Garibaldi, SC, 13 de abril de 2022.

JOÃO CIDINEI DA SILVA
PREFEITO

Lei registrada e publicada em data supra no mural de Atos Oficiais da Prefeitura.
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Anitápolis

prefeitura

DECRETO Nº 032/2022 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA PREFEITURA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3868735

DECRETO Nº 032/2022
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº. 1079/22 de 03 
de maio de 2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a dotação abaixo 
relacionada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.2.005.3.3.90.0.3.83/23 R$ 15.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação no mesmo valor das dotações abaixo relacionadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.1.002.4.4.90.0.3.83/16 R$ 15.000,00

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

Município de Anitápolis, em 03 de maio de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

Registrado e publicado o presente decreto no órgão oficial do município de Anitápolis, em 03 de maio de 2022.

Jéssica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete

LEI COMPLEMENTAR N. 1078/ 2022. DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL, PLANOS DE CARGOS, 
VENCIMENTOS E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3868593

LEI COMPLEMENTAR N. 1078/ 2022.
DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL, PLANOS DE CARGOS, VENCIMENTOS E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL NO ÂMBITO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita do Município de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal iniciou e aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1o Fica instituído o quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional da Câmara Municipal de Anitá-
polis.
Art. 2o O quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Anitápolis é integrado por cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo, 
classificados na forma desta Lei.
Art. 3o Os cargos públicos de provimento efetivo são organizados em plano de carreira fundamentada nos princípios de qualificação profis-
sional e desempenho, objetivando dar continuidade, com maior eficiência e eficácia ao serviço público municipal, observadas as diretrizes 
estabelecidas nesta Lei.
Art. 4o O regime jurídico aplicado aos servidores da Câmara Municipal de Anitápolis, será o do Município de Anitápolis.
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CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 5o Para efeitos de aplicação do presente Plano é adotada a seguinte conceituação:
I - Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional é o conjunto de diretrizes e normas que estabelecem a estrutura e procedi-
mentos de cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional;
II - Quadro de Pessoal é o conjunto de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo;
III - Cargo Público é a designação dada ao conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas a um funcionário segundo sua 
habilitação profissional, caracterizando-se por ser criado por lei ou resolução, possuir denominação própria, número certo, pagamento pelos 
cofres do Município e por ser regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Anitápolis;
IV - Cargo provimento Efetivo é o conjunto de funções e responsabilidades, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 
públicos, cometida a servidor aprovado em concurso;
V - Cargo de Provimento em Comissão é o conjunto de funções e responsabilidades definidas com base na estrutura organizacional do poder 
Legislativo, de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara Municipal de Anitápolis;
VI - Grupo Profissional é o conjunto de cargos de provimento efetivo, reunidos segundo a formação, qualificação, atribuições e grau de 
complexidade e responsabilidades;
VII - Categoria Funcional é a profissão ou conjunto de atribuições afins, vinculadas a um Grupo Profissional;
VIII - Nível é a graduação e vencimento de cada cargo;
IX - Referência é o posicionamento do servidor no nível em que se enquadra o cargo;
X - Tabela de unidades de vencimentos é o conjunto de coeficientes atribuídos aos diversos níveis contidos em cada Grupo profissional;
XI - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo, e pode ser definido pelo resultado da multiplicação do valor Referencial 
de vencimento pelos coeficientes constantes da Tabela de Unidades de Vencimento;
XII - Desenvolvimento Funcional é o deslocamento do servidor nos níveis de referência contidos no seu cargo;
XIII - Servidor Público é a designação atribuída a toda a pessoa que presta serviço ao Município de Anitápolis, sob o regime estatutário em 
caráter efetivo ou comissionado ou em caráter temporário.
Art. 6o São considerados critérios fundamentais para estruturação dos cargos e grupos profissionais para efeitos desta Lei:
I - Análise das atividades identificadas e agrupadas, conforme grau de complexidade e demais requisitos previamente definidos, para fins 
de hierarquização das carreiras;
II - Definição dos requisitos de escolaridade experiência.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 7o Os quadros de pessoal da Câmara Municipal de Anitápolis de que trata o artigo 1o serão organizados de acordo com as diretrizes 
desta lei e deverão compreender:
I - Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração;
II - Os cargos de provimento efetivo.
Art. 8o Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, que integrarão os quadros de pessoal da Câmara Municipal de Anitápolis 
são os seguintes:
I - 01 (um) cargo de Chefe de Gabinete da Presidência
II – 01 (um) cargo de Assessor Legislativo
III – 01 (um cargo de Assessor Jurídico
IV – 01 (um) cargo Diretor de Contabilidade
§1o Para o cargo descrito no inciso IV, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder gratificação especial no valor correspondente 
aos vencimentos do Diretor de Contabilidade ao servidor municipal que desempenhar e responder contábil e financeiramente pelo Poder 
Legislativo, inclusive subscrevendo relatórios e outras demonstrações necessárias.
§2o No caso do servidor municipal desempenhar as funções descritas no parágrafo anterior, a gratificação especial será suportada pelo 
Poder Legislativo.
§3o A despesa desta Lei correrá por conta do orçamento vigente do Poder Legislativo.
Art. 9o Os cargos de provimento efetivo que integrarão os quadros de pessoal da Câmara Municipal de Anitápolis são os seguintes:
I - 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais
II – 01 (um) cargo de Auxiliar Administrativo
Art. 10. Constituem partes integrantes desta Lei os anexos:
I - Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, vencimentos, habilitação profissional e número de vagas;
II - Quadro Geral de Cargos de Provimento Efetivo, vencimentos, habilitação profissional, nível e número de vagas;
III - Atribuições dos Cargos Comissionados;
IV - Atribuições dos Cargos de provimento efetivo;
V - Nível de progressão Funcional dos servidores Efetivos até a Presente Lei.

CAPÍTULO IV
DO INGRESSO NA CARREIRA

Art. 11. Os cargos de provimento efetivo no serviço público municipal são acessíveis aos brasileiros e o ingresso se dará na referência inicial 
do nível do respectivo cargo, atendidos os requisitos de escolaridade e habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Art. 12. Para o ingresso no serviço público do Município de Anitápolis, basicamente o candidato deve comprovar:
I - Ser brasileiro;
II - Estar no gozo dos seus direitos políticos;
III - Estar quites com as obrigações militares;
IV - Estar em dia com as obrigações eleitorais;
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V - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
VI - Declarar, sob as penas da lei, não estar no exercício de outro cargo público cuja acumulação a lei não permita.
§1o As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.
§2o Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo, cujas atri-
buições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, conforme legislação específica.
Art. 13. Constituem requisitos de escolaridade e habilitação para o ingresso nos casos de:
I - Nível superior, diploma de curso superior e habilitação legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada;
II - Nível técnico-profissional, experiência comprovada e habilitação legal, quando se tratar de atividade profissional regulamentada;
III - Nível operacional, comprovante de escolaridade até o Ensino Fundamental ou Ensino Médio, conforme exigência. E experiência com-
provada e habilitação legal quando exigida;
Art. 14. O prazo de validade do concurso público será estabelecido pelo edital que o instituir, não podendo ser superior a 02 (dois) anos, 
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
Art. 15. Durante o tempo de validade do concurso, poderá ser convocado o candidato aprovado em segundo lugar caso o primeiro lugar não 
venha a ocupar a Vaga ou não tenha passado no estágio probatório.
Art. 16. Após a homologação do resultado do concurso público, serão nomeados os candidatos habilitados, obedecida a ordem de classifi-
cação e o número de vagas a serem providas, estabelecidas no respectivo edital.
Art. 17. O provimento de cargo público dar-se-á por ato do Presidente da Câmara Municipal.
Art. 18. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

CAPÍTULO V
DA POSSE E DO EXERCICIO

Art. 19. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os 
direitos inerentes ao cargo ocupado que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício 
previstos em lei.
§1o A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento.
§2o Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento.
§3o A posse poderá dar-se mediante procuração específica.
§4o Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
§5o No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício 
ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
§6o Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1o deste artigo.
Art. 20. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.
Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Art. 21. Exercício é efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
§1o É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
§2o O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em 
exercício nos prazos previstos neste artigo.
§3o Ao entrar em exercício, o servidor deverá apresentar os documentos necessários ao seu assentamento individual.
Art. 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por períodos de 
3 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação por comissão instituída para esta finalidade, observadas 
os seguintes fatores:
I. Assiduidade;
II. Disciplina;
III. Capacidade de iniciativa;
IV. Produtividade;
V. Responsabilidade.

CAPÍTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL

Art. 23. A progressão funcional do servidor dar-se-á de duas formas, com deferimento do Chefe do Poder Legislativo e após o cumprimento 
do estágio probatório. E ocorrerá de forma horizontal de uma referência para outra imediatamente superior, iniciando da referência A-1 até 
a referência K-11, conforme a progressão, e do nível subsequente dentro do seu respectivo cargo e tempo de serviço conforme anexo V, na 
proporção de 4,14% (quatro vírgula quatorze por cento), da seguinte forma:

I - Promoção por Merecimento;
II - Promoção por Antiguidade.
Parágrafo Único. O servidor só poderá ter acesso a 01 (uma) progressão a cada 03 (três) anos. Observando-se os critérios fixados, na Seção 
I e Seção II.

SEÇÃO I
DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

Art. 24. O chefe do Poder Legislativo Municipal, designará uma Comissão, a qual ficará encarregada de proceder ao disciplinamento dos 
procedimentos relacionados ao processo de progressão funcional por merecimento, bem como, o acompanhamento e análise da avaliação 
dos servidores.
Art. 25. Não será promovido por merecimento o servidor que no período aquisitivo apresentar uma das seguintes ocorrências em sua vida 
funcional:
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I - Tiver sido condenado em processo criminal, cuja pena não tenha sido extinta;
II - Apresentar 05 (cinco) ou mais faltas justificadas;
III - tiver gozado licença para tratar de interesses particulares;
IV - Encontrar-se a disposição de outros órgãos não integrantes da administração pública Municipal de Anitápolis.
Art. 26. A Promoção por Merecimento será de uma referência para outra imediatamente superior dentro do seu respectivo quadro conforme 
anexo V, considerando-se os critérios especificados para a competente avaliação:
Art. 27. A avaliação deve medir o desempenho do servidor no cumprimento das suas atribuições, permitindo o seu desenvolvimento no 
cargo, levando-se em conta, dentre outros, os seguintes fatores:
I - Produtividade
II - Responsabilidade
III - Dedicação ao serviço público
IV - Disciplina
V - Assiduidade e pontualidade;
VI - Idoneidade moral; e
VII - eficiência (presteza, perfeição e rendimento funcional).
Art. 28. Na avaliação de desempenho serão adotados modelos que atenderão a natureza das atividades desempenhadas pelo servidor e as 
condições em que serão exercidas, observadas as seguintes características fundamentais:
I - Objetividade e adequação dos processos e instrumentos de avaliação no conteúdo ocupacional dos cargos;
II - Periodicidade;
III - Contribuição do servidor para consecução dos objetivos do órgão ou entidade;
IV - Comportamento observável do servidor;
V - Conhecimento pelo servidor do resultado da avaliação.
Art. 29. O regulamento disciplinará os procedimentos da avaliação do desempenho, podendo adotar características adicionais com o fim de 
atender as necessidades e peculiaridades especificas dos órgãos ou entidades.

SEÇÃO II
PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

Art. 30. A promoção por antiguidade dar-se-á automaticamente e com deferimento do Chefe do Poder Legislativo a cada 03 (três) anos de 
serviços efetivamente prestados ao Município de Anitápolis, pela ascensão do servidor á referência imediatamente superior aquela em que 
estiver posicionado dentro do seu respectivo quadro conforme anexo V.
Parágrafo Único. O processo de Promoção por Merecimento e ou Antiguidade, ocorrerá a cada três anos contados a partir da data de pro-
mulgação desta Lei, e ou após o estágio probatório.

CAPÍTULO VII
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 31. O servidor incluído no quadro de pessoal, ficará sujeito ao regime de trabalho estipulado nos anexos III e IV.
Art. 32. Terá o vencimento ou remuneração suspensa temporariamente o servidor que:
I - Em exercício de mandato eletivo da União, do estado ou Município, salvo do mandato de Vereador se houver compatibilidade de horário;
II - Se posto à disposição de outro órgão público da União ou do Estado, ressalvada a opção pelo vencimento, salário ou remuneração do 
cargo ou emprego efetivo, com a anuência da Administração;
III - demais hipóteses previstas no Estatuto, ou na legislação vigente.
§ 1o Investido no mandato de Vereador e havendo incompatibilidade de horário, o servidor poderá optar pelo vencimento, ou a parte fixa 
da remuneração do mandato, a que faz jus.
§ 2o Investimento no mandato de Prefeito Municipal será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pelo vencimento ou remuneração 
do cargo e o subsídio do cargo eletivo.
Art. 33. As reposições e indenizações serão descontadas do servidor em parcelas mensais não excedentes a décima parte da remuneração.
Art. 34. Os servidores municipais deverão cumprir integralmente a jornada diária de trabalho que lhe for fixada, comprovada mediante 
registro de entradas e saídas.
Parágrafo Único. Poderá o Chefe do Poder Legislativo, através de Resolução com motivo justificado alterar o horário de trabalho por tempo 
determinado dos servidores da Câmara caso haja necessidade.
Art. 35. Será concedida uma tolerância de 15 (quinze) minutos para o início da jornada diária de trabalho, decorrido o prazo, será fechado 
o ponto pelo Servidor encarregado.
Parágrafo Único. Fechado o ponto, o servidor só poderá assinar ou bater o ponto por autorização do Chefe Imediato, depois de justificar o 
atraso.
Art. 36. Mensalmente, o servidor encarregado do controle de frequência relatará ao Presidente da Câmara ou a quem for delegado compe-
tência, as ocorrências relativas à frequência, tais como: entradas tardias, saídas antecipadas, faltas justificadas e injustificadas.

CAPÍTULO VIII
DAS FALTAS E DESCONTOS

Art. 37. As faltas do servidor ao serviço serão consideradas como justificadas, abonadas ou injustificadas.
Art. 38. São faltas justificadas as expressamente previstas em Lei.
Art. 39. Falta abonada é a justificativa da ausência, da chegada tardia ou saída antecipada por decisão do Presidente da Câmara Municipal 
ou por quem receber delegação de competência, em caráter excepcional, de sorte que não haja desconto na remuneração ou vencimento.
Parágrafo Único. As faltas abonadas limitar-se-ão a 05 (cinco) por ano.
Art. 40. Falta injustificada é a ausência, chegada tardia ou saída antecipada que ocasiona o desconto do dia ou período não trabalhado, face 
a inexistência de motivo previsto em Lei, ou não abonação pela autoridade competente.
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Art. 41. Todas as Faltas serão anotadas no Livro Ponto.
Art. 42. O vencimento ou remuneração do servidor está sujeito aos descontos estabelecidos em Lei, determinados por decisão judicial ou 
autorizadas por escrito pelo servidor.

CAPÍTULO IX
DAS DIÁRIAS

Art. 43. O servidor que se deslocar para outro Município, Estado ou País a serviço de interesse do Município, fará jus, a título de indenização 
de despesas, ao recebimento de diária, na forma da lei específica.
Art. 44. O recebimento de diária será autorizado pelo Presidente do Legislativo Municipal ou por quem for delegada a competência.
Art. 45. As despesas serão comprovadas pela apresentação do Roteiro de Viagem e comprovantes de que a mesma tenha sido realizada 
através de Notas Fiscais e afins, Declarações ou Diplomas.

CAPÍTULO X
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 46. São deveres do servidor, no que não for contrariada a legislação própria, além de outros que lhes poderão ser impostos pelo Presi-
dente da Câmara, ou seus chefes imediatos:
I - Respeitar o regime de horário e de serviço que lhe for estabelecido;
II - Acatar com presteza e boa vontade as ordens que lhe forem dadas pelo Presidente da Câmara Municipal ou chefes imediatos;
III - desempenhar suas atribuições com honestidade, atenção e critério, visando sempre o interesse público e cooperando para o perfeito 
andamento dos serviços;
IV - Comportar-se com ordem, disciplina e urbanidade no trato com as autoridades municipais, visitantes, colegas e munícipes para que seja 
mantido o espírito de cordialidade e cooperação indispensável ao desempenho das tarefas;
V - Apresentar-se ao trabalho adequadamente trajado;
VI - Guardar segredo, quando necessário sobre fatos que chegarem ao seu conhecimento em virtude de seu constante relacionamento com 
os munícipes e autoridades;
VII - Comunicar ao Presidente da Câmara Municipal e ao seu chefe imediato quaisquer informações que possam interessar a Administração 
Pública, ao Município e ao serviço;
VIII - Oferecer quando pedidas ou espontaneamente, quaisquer sugestões que possam representar melhoria dos serviços e do atendimento 
aos munícipes;
IX - Atender na forma das disposições legais, a prorrogação do horário de trabalho quando o serviço o exigir a juízo do Presidente da Câmara 
Municipal ou chefia imediata;
X - Dedicar-se aos encargos e atribuições, não aceitando atribuições estranhas que possam influir na sua produtividade e que provoquem 
incompatibilidade de horário, sobrepondo os interesses no Município a quaisquer outros de ordem pessoal.
Art. 47. O servidor será responsabilizado por:
I - Sonegação de valores, objetos e equipamentos confiados a sua guarda e responsabilidade;
II - Faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que venham a sofrer os bens do Município e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a sua 
fiscalização, exame ou conferência;
III - Qualquer prejuízo que causar ao município por dolo, imperícia, imprudência, negligência, ignorância, indolências ou omissão.

CAPÍTULO XI
DAS PROIBIÇÕES

Art. 48. Ao servidor é especialmente proibido:
I - Referir-se de modo depreciativo aos superiores ou a seus atos, bem como aos colegas a aos munícipes, sendo admitida a crítica cons-
trutiva;
II - Promover manifestações de apreço ou desapreço a autoridades, pessoas ou entidades;
III - fazer propaganda política ou aliciamento partidário dentro das dependências da Câmara de Vereadores;
IV - Receber propinas comissões ou vantagens de qualquer espécie, em razão do cargo ou função;
V - Fornecer informações que possam comprometer o Município, salvo as solicitadas na forma de Lei ou por determinação judicial ou ainda 
para resguardar direito de terceiros;
VI - Executar durante o expediente, serviços estranhos ao interesse público, sendo também proibido o uso de material, máquinas e equipa-
mentos para fins particulares ou políticos;
VII - Retirar-se do ambiente de trabalho durante o expediente sem permissão;
VIII - Perturbar os colegas de trabalho com conversas estranhas ao serviço.
Art. 49. A prática de qualquer das proibições constantes do artigo precedente ou outras previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Mu-
nicipais, sujeitará o infrator á aplicação das penas disciplinares aplicáveis.

CAPÍTULO XII
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 50. Pelas infrações cometidas no exercício de suas atribuições, o servidor será sujeito a sanções de caráter estatutário, bem como a 
responsabilização civil e penal.
§ 1o A reparação de prejuízo causado ao Município será feita em parcelas mensais não superior a 10% (dez por cento) da remuneração do 
servidor.
§ 2o Quando necessário, o Município promoverá ação regressiva contra o servidor.
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CAPÍTULO XIII
DAS PENALIDADES

Art. 51. São penalidades disciplinares:
I - Advertência:
II - Repreensão;
III - Suspensão;
IV - Exoneração.
Parágrafo Único. As penalidades deste artigo serão aplicadas se não contrariarem o estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Anitápo-
lis, obedecendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Art. 52. A pena de advertência será aplicada por escrito pelo chefe imediato ao servidor que deixar de cumprir os deveres relacionados no 
artigo 46 desta resolução e outros estabelecimentos no Estatuto.
Art. 53. A pena de repreensão será aplicada pelo chefe imediato ao servidor quando for reincidente na falta de cumprimento de seus deve-
res, devendo ser escrita e anotada na ficha funcional.
Art. 54. A pena de suspensão será aplicada ao servidor quando este agir com dolo ou culpa no cumprimento dos seus deveres ou reincidir 
na falta de cumprimento de seus deveres pela qual já tenha sido repreendido.
Parágrafo Único. A pena de suspensão, aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal por sugestão do chefe imediato do servidor, deverá 
ser progressiva em períodos de três, sete, e quinze dias.
Art. 55. A exoneração será aplicada ao funcionário pelo Presidente da Câmara Municipal, nos casos e na forma prevista no Estatuto do 
Servidor Público de Anitápolis.
Art. 56. Na aplicação das penalidades serão consideradas a vida funcional do servidor, a natureza e a gravidade da falta e os danos que dela 
decorrem para o Município ou para terceiros.
Art. 57. Das penalidades não aplicadas pelo Presidente da Câmara Municipal, o servidor poderá recorrer aquele dentro de dois dias a partir 
do dia em que lhe for comunicada a penalidade. Recebido o recurso, o Presidente do Legislativo Municipal, após ouvir quem aplicou a pe-
nalidade, decidirá pela confirmação ou anulação.

Parágrafo Único. O recurso não suspende o cumprimento da penalidade.

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 58. A aposentadoria, morte ou exoneração abre automaticamente, vaga na referência inicial do cargo que ocupava o servidor.
Art. 59. Após a aposentadoria dos Servidores dos Cargos de Oficial Administrativo e Auxiliar Administrativo serão automaticamente extintos 
do Quadro de Servidores desta Lei.
Art. 60. Os vencimentos e as vantagens nominalmente identificados serão reajustados na mesma época, pelo mesmo percentual.
Art. 61. Para efeito de identificação dos cargos definidos nesta Lei, levar-se-á em conta os seguintes elementos:
I - Sigla do grupo profissional;
II - Habilitação Profissional;
III - Nível;
IV - Referência.
Art. 62. A criação, transformação e extinção de cargos de provimento em comissão, cargos de provimento efetivo, funções gratificadas e 
categorias funcionais, será sempre através de Lei.
Parágrafo Único. A admissão para responder em caráter temporário por atribuições de cargo público será regulamentada por lei própria, 
exceto durante a vigência de emergências ou estado de calamidade pública.

Art. 63. A contribuição do servidor para a simplificação dos procedimentos administrativos e para a agilização do atendimento ao usuário 
dos serviços públicos municipais, será estimulada pela atribuição de gratificações especiais, a título de produtividade e economia. Para tanto, 
fica o Presidente da Câmara autorizado a instituir gratificações especiais, a título de produtividade e economia.
Parágrafo Único. As gratificações especiais a serem instituídas não constituirão vencimentos para os efeitos legais, não se incorporando aos 
vencimentos ou aos proventos nem servirão de base se incidência para o cálculo de quaisquer vantagens.
Art. 64. O enquadramento dos servidores do Grupo Serviços Gerais Auxiliares - SGA, e Grupo Atividade de Nível Superior - ANS nesta lei, 
dar-se-á nas referências correspondentes aos vencimentos atuais e tempo de Serviço conforme Anexo V.
Art. 65. As contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da Câmara Municipal serão recolhidas ao Instituto de 
Previdência do Município de Anitápolis - IPREÁPOLIS.
Art. 66. Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado por lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social.
Art. 67. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a expedir os atos administrativos complementares necessários a plena execução 
desta Lei.
Art. 68. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento do Legislativo Municipal, 
ficando o Presidente autorizado a solicitar os critérios suplementares necessários.
Art. 69. Aplicam-se subsidiariamente ao servidor público efetivo da câmara de Vereadores de Anitápolis as disposições do Estatuto dos Ser-
vidores Públicos Municipais de Anitápolis, reconhecidamente comuns, omissos e que não colidam com a presente Lei.
Art. 70. Os anexos I, II, III, IV e V fazem parte integrante da presente Lei.
Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Leis 720/2009, 845/2013, 902/2016, 876/2015, 856/2004, 
844/213, 966/2018, 968/2018, 967/2018, 843/2013, 825/2013, 766/2011, 872/2015, 692/2007, 675/2007 e as disposições em contrário.
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Anitápolis, 03 de maio de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no órgão oficial do município de Anitápolis, em 03 de maio de 2022.

Jéssica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete

ANEXO I
QUADRO GERAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, NÚMERO DE VAGAS VENCIMENTOS E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
GRUPO: DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
VAGA CARGO VENCIMENTO HABILITAÇÃO
01 Chefe de Gabinete da Presidência R$ 2.000,00 Ensino Médio
01 Assessor Legislativo R$ 2.000,00 Ensino Médio
01 Assessor Jurídico R$ 3.150,00 Ensino Superior e Inscrição no Respectivo Conselho Profissional
01 Diretor de Contabilidade R$ 2.650,00 Ensino Superior e Inscrição no Respectivo Conselho Profissional

ANEXO II
QUADRO GERAL DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, POR CATEGORIA FUNCIONAL, HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, NIVEL E NÚMERO 
DE VAGAS

GRUPO I - ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR – SIGLA: ANS

GRUPO II - SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES – SIGLA: SGA
VAGA CARGO VENCIMENTO HABILITAÇÃO
01 Auxiliar Administrativo R$ 2.000,00 Nível Médio
01 Auxiliar de Serviços Gerais R$ 1.500,00 + Insalubridade Ensino Fundamental

ANEXO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
CARGA HORARIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS
ATRIBUIÇÕES: Assessorar a Presidência da Câmara em todos os assuntos pertinentes à Presidência e a Câmara, Supervisionar e redigir to-
dos os serviços de ordem burocrática do legislativo Municipal determinando o cumprimento de tarefas pelo quadro de servidores, executan-
do serviços e expedientes do processo Legislativo, correspondência oficial da presidência, controle e distribuição de material de expediente, 
assessoria direta ao Presidente da Câmara, no que tange ao processo e a técnica administrativa, determinando aos demais servidores as 
tarefas afins, organizar os serviços dos demais setores da Câmara (assessorias, compras, tesouraria, serviços gerais) e executar tarefas 
afins. Se fazer presente nas sessões da Câmara, Ordinárias, Extraordinárias, Especiais, Solenes e Audiências Públicas. Exercer atividades 
correlatas.
QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Certificado de conclusão do ensino médio e conhecimento e informática.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: ASSESSOR DE LEGISLATIVO
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS
ATRIBUIÇÕES: Tem por objetivo a execução das atividades de apoio ao processo legislativo, inclusive no que diz respeito ao cerimonial, a as 
Comissões da câmara de Vereadores. Auxiliar nos serviços de secretariado das reuniões das Comissões relativos à redação, digitação e revi-
são de atos e demais documentos elaborados, além de providenciar a gravação das reuniões. Organizar e manter arquivo das proposições 
em tramitação para posterior anexação dos pareceres e demais documentos cabíveis. Realizar pesquisas e levantamentos necessários ao 
exame das matérias a serem analisadas nas Comissões; Dirigir as atividades referentes á emissão de pareceres e demais textos legislativos, 
analisados e elaborados nas Comissões, para sua ultimação e expedição. Encaminhar ao Presidente da Mesa as matérias, com os respectivos 
pareceres, que estejam em condições de figurar na Ordem do Dia. Orientar, sempre que solicitado, as Assessorias Parlamentares sobre as 
proposições a serem protocoladas pelo Vereador, analisando redação e técnicas legislativas. Assessorar diretamente no processo legislati-
vo; dar conhecimento aos vereadores sobre as proposições a serem protocoladas pelo Vereador, analisando redação e técnica legislativa. 
Assessorar diretamente no processo legislativo; dar conhecimento aos vereadores sobre matérias que serão apreciadas em plenário bem 
como, indicações, pedidos de providencias, pedidos de informação, requerimentos, para que estejam em conformidade com o estabelecido 
pelo Regimento Interno; além de executar as demais tarefas a ele delegadas. Se fazer presente nas sessões da Câmara, Ordinárias, Extra-
ordinárias, Especiais, Solenes e Audiências Públicas. Exercer outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO NECESSARIA: Certificado de conclusão do ensino médio e conhecimento em informática.

DESCRIÇÃO DO CARGO
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS podendo ser exercidas presencialmente e/ou remotamente (home office), por designação 
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da presidência.
DESCRIÇÃO DETALHADA: Compete desenvolver, quando solicitado, estudos jurídicos das matérias em exame nas Comissões e no Plenário, 
com o objetivo de subsidiar os autores e responsáveis pelos pareceres e debates. Assessorar os Vereadores em assuntos jurídicos. Asses-
sorar a Mesa Diretora quanto à análise das proposições e requerimentos a ela apresentados. Emitir pareceres sobre questões de natureza 
jurídica. Realizar estudos e pesquisas por solicitação da Mesa Diretora, mantendo o arquivo atualizado sobre os assuntos analisados. Vistar 
Contratos e minutas e convênios em que for parte a Câmara de Vereadores. Assessorar, quando solicitado, as comissões de sindicâncias, in-
quéritos administrativos e licitações. Supervisionar a representação da Câmara de Vereadores em juízo nas ações em que esta for requerida 
ou para promover a defesa de suas prerrogativas. Orientar a preparação das informações a serem prestadas em mandados de segurança 
impetrados contra ato da Mesa Diretora e da Presidência, bem como em ações correlatas e pedidos de informação formulados pelos órgãos 
do Ministério Público. Manter o Presidente da Câmara de Vereadores informado sobre os processos em andamento, providências adotadas 
e despachos proferidos. Se fazer presente nas sessões da Câmara, Ordinárias, Extraordinárias, Especiais, Solenes e Audiências Públicas. 
Exercer outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA: Ensino Superior Completo. Registro na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Santa Catarina.

DESCRIÇÃO DE CARGO
CARGO: DIRETOR DE CONTABILIDADE
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS podendo ser exercidas presencialmente e/ou remotamente (home office), por designação 
da presidência.
DESCRIÇÃO DETALHADA: Planejar o sistema de registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, 
para possibilitar controle contábil e orçamentário; Supervisionar e executar e adotando os procedimentos mais adequados ao seu proces-
samento para assegurar a observância do plano de contas adotado e a fidelidade dos registros; Inspecionar regularmente a escrituração 
dos livros e registros, verificando se os registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as 
exigências legais e administrativos; Fazer empenhos; Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas, Conferindo os 
saldos apresentados, localizando e emendando os possíveis erros para assegurar a correção das operações contábeis; Proceder e orientar 
a classificação e avaliação das despesas, examinando sua natureza para apropriar custos de bens e serviços; Supervisionar e executar os 
cálculos e registros patrimoniais, inclusive a incorporação e o desaforamento; Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de 
contas e outros demonstrativos pertinentes, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais de gestão e de resultados 
parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da instituição; Assessorar os superiores hierárquicos, dentre outras formas, 
mediante a elaboração de relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentação de dados e series 
estatística e pareceres técnicos; Transmitir os dados contábeis ao Tribunal de Contas do estado; Acompanhar e executar o orçamento anual 
da câmara de vereadores de Anitápolis; Preparar processos de Licitação; Realizar e ser responsável por todas as atividades pertinentes 
ao cargo, na forma da lei; Executar outras atividades compatíveis com o cargo que lhe forem determinadas pelos superiores hierárquicos.
QUALIFICAÇÃO NECESSARIA: Ensino Superior Completo e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional do estado de Santa Cata-
rina (Conselho Regional de Contabilidade-CRC).

ANEXO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EFETIVOS

GRUPO SERVIÇOS GERAIS AUXILIARES – SIGLA: SGA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CARGA HORARIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS
DESCRIÇÃO DETALHADA: O ocupante deste cargo é responsável em executar as atividades de natureza administrativa e de expediente 
da Câmara de Vereadores; Executar os serviços de natureza administrativa e burocrática, arquivos; Controle da Legislação aprovada e em 
tramitação; Realizar a recepção de visitantes na Câmara de Vereadores, identificando-os e encaminhando-os aos setores procurados; Rea-
lizar o serviço de protocolo de correspondências; Efetuar o atendimento do telefone e receber fax; Relatar em Plenário nas sessões, a ata 
da sessão anterior, ler projetos , ofícios, correspondências destinadas a Câmara de Vereadores; Se fazer presente nas sessões da Câmara, 
Ordinárias, Extraordinárias, Especiais, Solenes e Audiências Públicas. Desenvolver e executar outras atividades inerentes à função e/ou 
determinadas pelos superiores hierárquicos.
QUALIFICAÇÃO NECESSARIA: Ensino Superior

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CARGA HORARIA SEMANAL: 20 (VINTE) HORAS
DESCRIÇÃO DETALHADA: Realizar os serviços de limpeza das dependências da Câmara de Vereadores; Limpeza dos Banheiros, cozinha e 
demais dependências; Realizar serviços de copa; Se fazer presente nas sessões da Câmara, Ordinárias, Extraordinárias, Especiais, Solenes 
e Audiências Públicas. Executar outras atividades determinadas pelos superiores hierárquicos.
QUALIFICAÇÃO NECESSARIA: Ensino Fundamental

ANEXO V
NÍVEL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS

CARGO A-01 B-02 C-03 D-04 E-05 F-06 G-07 H-08 I-09 J- 10 K-11

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

R$ 2.000,00 R$ 2.082,80 R$ 2.169,03 R$ 2.258,83 R$ 2.352,35 R$ 2.449,74 R$ 2.551,16 R$ 2.656,78 R$ 2.766,77 R$ 2.881,31 R$ 3.000,60

AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS

R$ 1.500,00 R$ 1.562,10 R$ 1.626,77 R$ 1.694,12 R$ 1.764,26 R$ 1.837,30 R$ 1.913,36 R$ 1.992,57 R$ 2.075,06 R$ 2.160,97 R$ 2.250,43



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 105

LEI Nº 1079/2022 AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3868648

LEI Nº 1079/2022
AUTORIZA A SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA PREFEITURA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SOLANGE BACK, Prefeita Municipal de Anitápolis, faço saber a todos os habitantes do Município de Anitápolis que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar no limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a dotação abaixo 
relacionada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.2.005.3.3.90.0.3.83/23 R$ 15.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo anterior correrão por conta de anulação no mesmo valor das dotações abaixo relacionadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITAPOLIS

10.01.1.002.4.4.90.0.3.83/16 R$ 15.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Anitápolis, em 03 de maio de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

Registrado e publicado a presente Lei no órgão oficial do município de Anitápolis, em 03 de maio de 2022.

Jéssica Rieg Haverot
Chefe de Gabinete

PORTARIA 049/2022
Publicação Nº 3867978

PORTARIA Nº 049/2022

CESSAR LICENÇA

A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferida pela Lei nº 504/00 de 28.12.2000, e pela Seção II, Art. 97, 
Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.

RESOLVE:

Art. 1º Cessar licença para tratar de assuntos particulares, sem direito aos vencimentos, ao Servidor Público Municipal, Sr. EDIPO GOMES 
VAMBOMMEL, matrícula nº 1038, ocupante do cargo de Motorista II do quadro permanente de pessoal desta Prefeitura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Anitápolis, 03 de maio de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

PORTARIA 050/2022
Publicação Nº 3870978

PORTARIA Nº 050/2022
NOMEIA SERVIDORA

A Prefeita Municipal de Anitápolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis nºs 623/05 de 01.07.2005, e pela Seção II, Art. 
97, Inciso I da Lei Orgânica do Municipio de Anitápolis de 16.12.2004.

RESOLVE:
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Art. 1º - Fica nomeado a senhora DEBORA ROHLING DA SILVA, para exercer o cargo de Provimento Efetivo em Comissão de Chefe de Far-
mácia, criado pela Lei Municipal nº 623/2005, de 01.07.2005, anexo IV, DAS – 12 (doze) com remuneração da Lei Municipal nº 928/2017 de 
20.04.17 no valor de R$ 2.645,13 (dois mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) mensal, a partir de 03 de maio de 2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Anitápolis, 03 de maio de 2022.

Solange Back
Prefeita Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2022 E EXTR. CONT. 026 E 027/2022
Publicação Nº 3870460

MUNICIPIO DE ANITÁPOLIS – RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022. EXTRATO DO 
CONTRATO Nº 026/2022. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: Marcelo de Pieri. Valor de R$ 24.710,00. EXTRATO DO 
CONTRATO Nº 027/2022. CONTRATANTE: Município de Anitápolis. CONTRATADA: Vicente Departamentos Eireli. Valor de R$ 450,00. Ob-
jeto: Aquisição de armários e mesa para escola Municipal Manila Campos da Rosa, situada no centro de Anitápolis/SC. Data da Assinatura: 
03/05/2022. Prazo de vigência: O prazo do contrato terá a equivalência da execução, aceite e pagamento do objeto contratado ou dia 
31/12/2022. 

Anitápolis, 03/05/2022. 

Rogerio Meyer
Secretário Municipal da Educação, Cultura e Esporte
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Antônio Carlos

prefeitura

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 106/2022- PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2022
Publicação Nº 3869442

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 106/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 60/2022

O Município de Antônio Carlos vem, por meio deste, informar a data da sessão de pregão presencial inicialmente agendada para o dia 09 
de maio de 2022 às 09h00min, ocorrerá na seguinte data, tendo como justificativa adequação da pauta.
Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para uso em eventos promo-
vidos pelas diversas Secretárias do município de Antônio Carlos/SC, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas 
no Anexo I e nas condições previstas neste edital.

Entrega dos envelopes: Dia 16 maio de 2022, até as 08h30min, no Setor de Protocolos da Prefeitura de Antônio Carlos/SC.
Abertura da sessão: Dia 16 de maio de 2022, as 09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos/SC.180-000.

As demais disposições seguem inalteradas.

Antônio Carlos/SC, 03 de maio de 2022

Mirlene Manes
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 107/2022 PREGÃO PRESENCIAL N. 61/2022
Publicação Nº 3869475

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 107/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 61/2022

O Município de Antônio Carlos vem, por meio deste, informar a data da sessão de pregão presencial inicialmente agendada para o dia 10 
de maio de 2022 às 09h00min, ocorrerá na seguinte data, tendo como justificativa adequação da pauta.
Objeto: A presente licitação tem como objeto a escolha da proposta mais vantajosa para serviços de latoaria, pintura e estofamento, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data da sessão: Dia 17 de maio de 2022. Horário: 14h00min.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.b
As demais disposições seguem inalteradas.

Antônio Carlos/SC, 03 de maio de 2022

Mirlene Manes
Pregoeira

CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO 01/2021
Publicação Nº 3870957

67ª CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021

O PREFEITO MUNICIPAL, Geraldo Pauli, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 37 de Constituição Federal e Lei Orgânica Muni-
cipal, CONVOCA aprovados do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2021, para comparecerem na Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, a partir de 04/05/2022 a partir das 08 horas, nos termos da Lei Municipal n. 1.544/2017, conforme abaixo:
PROFESSOR (LICENCIATURA PLENA) 40 HORAS (HABILITADO)
Class. Candidato Inscrição
30º ANA CAROLINA KOERICH 75

Antônio Carlos, 04 de maio de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 057/2022
Publicação Nº 3868688

DECRETO Nº 000057/22 de 29 de Abril de 2022
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CAR-
LOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001699/21 de 30 de Novembro de 2021.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10.479,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
04.02.12.361.0001.2.001-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00
04.02.12.361.0001.2.005-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 479,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BAS
04.02.12.361.0001.2.001-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 10.000,00

Excesso de arrecadação 479,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Abril de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 058/2022
Publicação Nº 3871502

DECRETO Nº 000058/22 de 29 de Abril de 2022
Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CAR-
LOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001699/21 de 30 de Novembro de 2021.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 150.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO
10.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO
10.01.04.121.0005.1.016-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 150.000,00

Art 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de arrecadação 150.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Abril de 2022

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

PORTARIA N 239/2022
Publicação Nº 3868591

PORTARIA Nº 239/2022
Concede insalubridade.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da 
Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 558/1992;
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RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder insalubridade, ao servidor EDUARDA LENCINA MATTOS, ocupante do cargo temporário de MEDICO 20H, a partir de 
02 de maio de 2022.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/05/2022.

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

Município de Antônio Carlos, em 03 de maio de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 04 de maio de 2022.

PORTARIA N 240/2022
Publicação Nº 3868592

PORTARIA Nº 240/2022
Concede gratificação.

GERALDO PAULI – Prefeito do Município de ANTÔNIO CARLOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 56, inciso VI da 
Lei Orgânica Municipal e de acordo com o a Lei nº 1.318/2011;

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder gratificação, ao servidor EDUARDA LENCINA MATTOS, ocupante do cargo temporário de MEDICO 20H, a partir de 02 
de maio de 2022.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/05/2022.

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

Município de Antônio Carlos, em 03 de maio de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria em 04 de maio de 2022.

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022
Publicação Nº 3868942

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022

Primeiro termo aditivo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
o nº 82.892.290/0001-90, com sede na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos/SC, neste ato denominado simplesmente Município, 
representado pelo Prefeito Municipal GERALDO PAULI, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.990.312/0001-02, Rodovia Sc-281, Km 9, Galpão 02, Colônia Santana, 
São José/SC, doravante denominada CONTRATADO, ajustado mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a imprevisibilidade e a ruptura do equilíbrio contratual, tem o presente termo aditivo por objeto a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preço nº 028/2022, oriunda do Processo Licitatório nº 004/2022, 
Pregão Eletrônico nº 004/2022, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Programa 
de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Antônio Carlos/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – Diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado o valor do item 
73 “CARNE BOVINA ACEM” de R$ 25,39 para o valor de R$ 27,63.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente instrumento os representantes das partes contratantes, em duas vias de igual teor e 
forma, perante as testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
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Antônio Carlos, 28 de abril de 2022.

GERALDO PAULI ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

Nome da testemunha   Nome da testemunha
CPF:     CPF:

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2021
Publicação Nº 3869046

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2021

Primeiro termo aditivo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 82.892.290/0001-90, com sede na Praça Anchieta, nº 10, Centro, Antônio Carlos, Santa Catarina, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Geraldo Pauli, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ORBIS SISTEMAS LTDA, com 
sede na Rua Emílio Blum, 131, Sl 901, Torre A, Hantei Office Building, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, registrada no CNPJ sob o nº 
36.234.289/0001-50, doravante denominada CONTRATADA, ajustado mediante as cláusulas abaixo, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo do presente contrato, que consiste na “contratação 
de empresa especializada em serviços de Serviços de atualização, suporte e manutenção de sistema de Gestão Territorial do Município de 
Antônio Carlos/SC”, conforme Processo Administrativo nº 82/2021 - Inexibilidade nº 004/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo anunciado na Cláusula Quarta do Contrato nº 076/2021, cujo 
novo vencimento será no dia 06 de maio de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA:– Diante da aplicação do INPC (10,54%), o valor total da prestação dos serviços será de R$ 50.406,24, a ser pago 
em doze parcelas mensais no valor de R$ 4.200,52.

CLÁUSULA QUARTA:– As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente instrumento os representantes das partes contratantes, em duas vias de igual teor e 
forma, perante as testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Antônio Carlos, 03 de maio de 2022.

GERALDO PAULI
Prefeito Municipal ORBIS SISTEMAS LTDA
Contratante Contratada

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF nº: CPF nº:
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Apiuna

prefeitura

AVISO DE ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE 52/2022
Publicação Nº 3869133

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31D9087DDE569D06A6DB549ED5DE8C89BD5C2B90
PREFEITURA DE APIÚNA

AVISO ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 52/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS de TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E/OU SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR - SMC, NAS 
MODALIDADES LOCAL (VC1) E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (VC2 E VC3), com cobertura de sinal no município de Apiúna, principal-
mente que atenda com sinal em no mínimo 80% (oitenta por cento) da BR 470 no trecho que compreende o território do município de 
Apiúna.

O Município de Apiúna, SC, torna público para conhecimento dos interessados que houve alteração no edital acima mencionado e com isto 
fica estipulada nova data de abertura do certame:

A sessão pública dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço “http://comprasbr.com.br”, conforme datas 
e horários a seguir:

FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08 horas e 50 minutos do dia 16/05/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANÇES: a partir das 09 horas do dia 16/05/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://comprasbr.com.br.

ENDEREÇO FÍSICO: Prefeitura Municipal de Apiúna, Térreo, Sala 06, Rua Quintino Bocaiúva, 204, Centro, Apiúna/SC.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE: segunda a sexta-feira, das 07h30min ás 12h00min e das 13h30min ás 17h00min.

E-MAIL: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br.TELEFONE: 47 3353 2000.

Edital disponível nos sites www.apiuna.sc.gov.br, http://comprasbr.com.br e no Setor de Licitações, localizado junto a Prefeitura de Apiúna, 
atendimento de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30 às 17h. Maiores Informações Fone 47 3353 2000.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito de Apiúna

DECRETO Nº 4198
Publicação Nº 3867966

DECRETO Nº4198/2022
De 29/04/2022
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA E DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIÚNA E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETA

MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica, 
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 976/2021 de 30/11/2021:

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Apiúna e do Fundo 
Municipal de Saúde de Apiúna, o valor de até R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), da seguinte dotação orçamentária:
02 Gabinete do Prefeito e do Vice-prefeito
005 Atenção a Melhor Idade
0008.0244.0901.2092 Apoio e Assistência Aos Grupos da Melhor Idade
30000000000 Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas
10.000 Recursos Ordinários 5.000,00

Subtotal 5.000,00

http://www.apiuna.sc.gov.br
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05 Fundo Municipal de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
30000000000 Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas
10.200 Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde 3.000,00

Subtotal 3.000,00
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
40000000000 Despesas de Capital
44000000000 Investimentos
44900000000 Aplicações Diretas
10.200 Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde 2.000,00

Subtotal 2.000,00
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas
13.809 Vigilância Sanitária 10.000,00

Subtotal 10.000,00
TOTAL 20.000,00

Art. 2º - Por conta da anulação constante no Art. 1º, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado suplementar no orçamento vigen-
te na Prefeitura Municipal de Apiúna e do Fundo Municipal de Saúde de Apiúna, até o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil Reais), na seguinte 
dotação orçamentária:
02 Gabinete do Prefeito e do Vice-prefeito
005 Atenção a Melhor Idade
0008.0244.0901.2092 Apoio e Assistência Aos Grupos da Melhor Idade
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Outras Despesas Correntes
31900000000 Aplicações Diretas
10.000 Recursos Ordinários 5.000,00

Subtotal 5.000,00
05 Fundo Municipal de Saúde
001 Fundo Municipal de Saúde
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas
10.200 Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde 3.000,00

Subtotal 3.000,00
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
30000000000 Despesas Correntes
31000000000 Pessoal e Encargos Sociais
31900000000 Aplicações Diretas
10.200 Rec.de Impostos e de Transf.imp-saúde 2.000,00

Subtotal 2.000,00
0010.0304.0501.2056 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária
30000000000 Despesas Correntes
33000000000 Outras Despesas Correntes
33900000000 Aplicações Diretas
13.809 Vigilância Sanitária 10.000,00

Subtotal 10.000,00
TOTAL 20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Apiúna em, 29 de Abril de 2022.

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4200
Publicação Nº 3868869

DECRETO N° 4200/2022
de 29/04/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÚNA UTILIZANDO O SUPERAVIT 
FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO DE 2021.

MARCELO DOUTEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Art. 64, VI da Lei Orgânica, 
e de acordo com o Art. 8º, da Lei nº 976/2021 de 30/11/2021:

DECRETA

Art. 1º - Fica criado o vínculos de recursos 30.000 - Recursos Ordinários e suplementado no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de 
Apiúna o valor de R$ 150.000,00(Cem e cinquenta mil Reais) na seguinte classificação orçamentária:

11 Encargos Gerais do Município
001 Encargos Gerais do Município
0028.0843.0001.0001 Amortização do Principal e Encargos da Divida
30000000000 Despesas Correntes
32000000000 Juros e Encargos da Dívida
32900000000 Aplicações Diretas
30.000 Recursos Ordinários 100.000,00

Subtotal 100.000,00
0028.0843.0001.0001 Amortização do Principal e Encargos da Divida
40000000000 Despesas de Capital
46000000000 Amortização da Dívida
46900000000 Aplicações Diretas
30.000 Recursos Ordinários 50.000,00

Subtotal 50.000,00
TOTAL 150.000,00

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

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 29 de Abril de 2022.

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA 0375/2022
Publicação Nº 3871313

PORTARIA Nº 0375/2022
De 03 de maio de 2022

DESIGNA FABIANA BAZZANELLA COMO FISCAL DE CONTRATO N° 42/2022

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, considerando os decretos 2994/2018 de 23/07/2018 
e 3910/2021 de 16/08/2021, e o artigo 67 da Lei n° 8666/93.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar a execução e o adequado cumprimento das 
cláusulas estabelecidas na(s) Ata(s) de Registro(s) de Preço(s) a seguir relacionado(s) conforme atribuições e responsabilidades dispostas 
na Instrução Normativa CI N°04/2018:

Relação de Servidores

Função Nome Matrícula Nº

Gestor da Ata do Contrato Vilson Miliorini 36668

Fiscal do Contrato Fabiana Bazzanella 18813

Auxiliar do Fiscal da Ata de Registro de Preços Jeniffer Bueno de Oliveira 119415

Fiscal Administrativo da Ata de Registro de Preços Fabiana Bazzanella 18813
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Relação de Contrato(s)
Contrato n° Objeto Empresa Contratada

Contrato nº 42/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CERVICAL 
COMPARATIVO DE TUBERCULOSE EM BOVINOS 
DE LEITE NO MUNICÍPIO DE APIÚNA.

MAURICIO MACHADO ZANDONADI –  
R$ 10.000,00

Art. 2° - Na ausência do Fiscal de Ata de Registro de Preços designado, ficará automaticamente designado a servidora Jeniffer Bueno de 
Oliveira, matrícula 119415, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

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

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 03 de maio de 2022.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0376/2022
Publicação Nº 3871318

PORTARIA Nº 0376/2022
De 03 de maio de 2022

DEMITE SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE DANIEL LUAN MILVERSTET METZNER

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 169/2017 
de 20/09/2017, considerando a portaria 0363/2022,

RESOLVE

Art. 1° - Demitir em 01 de maio de 2022, funcionário contratado em caráter temporário via Processo Seletivo n° 015/2021, DANIEL LUAN 
MILVERSTET METZNER, contrato n° 197513-2, ocupante do cargo de PROFESSOR, sem justa causa por iniciativa do empregado.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/05/2022.

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 03 de maio de 2022.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 0377/2022
Publicação Nº 3871325

PORTARIA Nº 0377/2022
De 03 de maio de 2022
EXONERA ANA NAZILDA CATAFESTA FACE APOSENTADORIA

Marcelo Doutel da Silva, Prefeito Municipal de Apiúna, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Complementar nº 95/2008 
de 01/09/2008,

RESOLVE

Art. 1° - Exonerar em 02 de maio de 2022, ANA NAZILDA CATAFESTA, servidora efetiva ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, face sua aposentadoria.

Prefeitura Municipal de Apiúna, em 03 de maio de 2022.

Marcelo Doutel da Silva
Prefeito Municipal
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ERRATA 02/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 52/2022
Publicação Nº 3869132

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 31D9087DDE569D06A6DB549ED5DE8C89BD5C2B90

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE APIÚNA 
CNPJ N. º 79 373 767 / 0001 – 16 
 

 
ERRATA 02/2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 52/2022 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS de TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP E/OU SERVIÇOS DE 

TELEFONIA MÓVEL CELULAR - SMC, NAS MODALIDADES LOCAL (VC1) E DE LONGA DISTÂNCIA 

NACIONAL (VC2 E VC3), com cobertura de sinal no município de Apiúna, principalmente que atenda 

com sinal em no mínimo 80% (oitenta por cento) da BR 470 no trecho que compreende o território do 

município de Apiúna 

 

 

O Prefeito de Apiúna em uso de suas atribuições legais torna público para o conhecimento de quem 

possa interessar que houve alteração no presente edital, conforme abaixo: 

 

No item 12.5 do edital: 

 

DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS: 

 

Na descrição dos itens 1, 2 e 3 onde diz que haverá isenção de tráfego whatsapp e mobilidade urbana, 

esta isenção será exceto para ligação por voz e vídeo.  

 

No item 4.3 da minuta do contrato: 

 

Onde se lê: 

4.3 Os serviços deverão ser iniciados após a ordem de serviços emitida pela administração e os prazos 

para sua execução deverão obedecer ao disposto na cláusula 4.3.3 do termo de referencia. 

 

Passa a ler-se: 

4.3 Os serviços deverão ser iniciados após a ordem de serviços emitida pela administração e os prazos 

para sua execução deverão obedecer ao disposto na cláusula 2.3.3.2 do edital. 

 

Edital e errata disponíveis nos sites  www.apiuna.sc.gov.br e no Setor de Licitações, localizado junto a 

Prefeitura de Apiúna, atendimento de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30 às 17h. 

Maiores Informações Fone 47 3353 2000. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE APIÚNA 
CNPJ N. º 79 373 767 / 0001 – 16 
 

 
Devido às alterações ocorridas no edital fica estabelecida nova data para abertura do certame, 

conforme abaixo: 

 

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08:50 horas do dia 16/05/2022. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES: a partir das 09:00 do dia 16/05/2022. 

 

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

 

Apiúna, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

MARCELO DOUTEL DA SILVA 

Prefeito de Apiúna 

 

 

 

Assinado digitalmente por MARCELO DOUTEL 
DA SILVA:89535618920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=27613072000160, 
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, 
CN=MARCELO DOUTEL DA SILVA:89535618920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.03 10:46:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARCELO 
DOUTEL DA 

SILVA:
89535618920

Câmara muniCipal

RESOLUÇÃO 01/2022
Publicação Nº 3867976

RESOLUÇÃO N° 01/2022

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIÚNA.

RODRIGO BUSSI, Presidente da Câmara Municipal de Apiúna, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 39, IV, do Regimento Interno, 
faz saber que a Mesa Diretora edita e ele promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º A concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Apiúna obedecerá às disposições normativas do Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina – TCE, atualmente previstas na IN 14/2012 e deverá ser prévia e formalmente autorizada pelo Presidente, ressal-
vada exceção prevista nesta resolução.
Art. 2º O Vereador ou Servidor da Câmara Municipal que se deslocar em caráter eventual e transitório para fora do Município, a serviço ou 
à participação de eventos, terá direito de receber diária para cobrir despesas de hospedagem e alimentação.
§ 1º Não serão atribuídas diárias nos dias de viagem quando:
I – as despesas com alimentação e/ou pernoite estiverem compreendidas no custo da viagem;
II – o translado e a hospedagem forem custeadas por terceiros, mediante convênio ou instrumento congêneres, ressalvado o período de 
deslocamento não abrangido pelo custeio.
§ 2º Os valores das diárias são fixados na forma do Anexo I desta Resolução.
§ 3° Os valores de que trata o Anexo I desta Resolução será reajustado anualmente com base no índice de reajuste salarial dos servidores 
do Município.
§ 4º O inicio da contagem de horas para pagamento das diárias se dará no horário de saída autorizado, computando-se novo dia a cada 24 
horas, e será efetuado observando os seguintes critérios:
I – terá direito de receber o valor da tabela da diária inteira, quando o deslocamento for igual ou superior a 12 horas ininterruptas e houver 
despesa com hospedagem;
II – terá direito de receber o valor da tabela da meia diária, quando o deslocamento for igual ou superior a 06 horas e inferior a 12 horas, 
sem pernoite.
§ 5º Quando a viagem ultrapassar o período a que se refere o inciso I do § 3º e não completar nova diária com hospedagem, o servidor 
terá direito ao recebimento de mais meia diária.
§ 6º Os períodos de deslocamento iniciados em sextas feiras e em dias não úteis serão expressamente justificados e autorizados pela 
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autoridade competente.
Art. 3º A autorização para deslocamento com a concessão de diárias ocorrerá após a formalização do pedido (Anexo II) que conterá, no 
mínimo:
I – cargo ou função do beneficiário;
II – justificativa para a realização da viagem;
III – datas e horários de início e término das viagens;
IV – meio de transporte utilizado.
§ 1º As diárias serão pagas antes do início da viagem, de uma só vez, salvo situações excepcionais.
§ 2º O pagamento das diárias correspondentes aos deslocamentos que se estenderem por tempo superior ao previsto deve estar acompa-
nhado da autorização da prorrogação concedida pelo Presidente.
§ 3º O pedido de diária deverá ser encaminhado, por meio de formulário próprio, à Diretoria Administrativa, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, salvo viagens de relevante interesse público que poderão ser autorizada pelo presidente sem a observância deste 
requisito e o pagamento poderá ocorrer mediante a prestação de contas após o retorno.
Art. 4º O beneficiário das despesas com diárias deverá comprovar a efetiva realização da viagem, a estada no local do destino e o cumpri-
mento dos objetivos, mediante apresentação de um dos documentos descritos em cada um dos incisos I, II e III deste artigo, no prazo de 
5 (cinco) dias, após seu retorno, que dispõem:
I – do deslocamento:
a) ordem de serviço e autorização para uso de veículo, em caso de viagem com veículo oficial;
b) bilhete de passagem, se o meio de transporte for o coletivo, exceto aéreo;
c) comprovante de embarque, em se tratando de transporte aéreo;
II – da estada no local de destino, quaisquer dos seguintes documentos:
a) nota fiscal de alimentação e/ou hospedagem, se for o caso;
b) nota de abastecimento de veículo oficial, no caso de motorista;
c) outros documentos idôneos capazes de comprovar a estada;

III – do cumprimento do objetivo da viagem:
a) ofício de apresentação com o ciente da autoridade competente, quando se tratar de inspeção, auditoria e similares;
b) lista de frequência ou certificado, quando se tratar de participação em evento ou atividade de capacitação ou formação profissional;
c) outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem, dentre eles declarações da autoridade competente de 
comparecimento no local destino.

§1° Os documentos fiscais devem indicar a data de emissão, o nome e número do CPF do servido público.

§2° Os comprovantes fiscais e outros documentos devem ser preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade.

§3° Não serão aceitas como comprovantes de diárias notas fiscais manuais preenchidas com mais de uma letra, sem a identificação de 
nome e CPF do servidor público.
§4º O beneficiário é obrigado a restituir integralmente as diárias consideradas indevidas ou sem comprovação documental conforme o dis-
posto neste artigo, no prazo de 5 (cinco) dias, após o seu retorno da viagem.
§5º No caso de retorno antecipado ou se, por quaisquer circunstâncias, não tiver realizado a viagem, o beneficiário restituirá o saldo ou a 
totalidade das diárias no prazo de 5 (cinco) dias após o seu retorno ou do cancelamento da viagem.

Art. 5º Após a entrega e conferência dos documentos, o Setor Financeiro da Câmara Municipal providenciará a organização de processo que, 
deverá conter todas as autorizações e documentos pertinentes ao adiantamento e comprovações, na forma do art. 4º desta Resolução, para 
conferência e regularidade da prestação de contas.
Parágrafo Único: Após encerrados, os processos ficarão arquivados na Diretoria Administrativa, para consultas e auditoria.

Art. 6º Fica revogada a Resolução n° 44/2018.

Art. 7° Esta Resolução da Mesa Diretora entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE APIÚNA, XX DE ABRIL DE 2022.

RODRIGO BUSSI
Presidente

EUCLIDES PEDROSO
1° Vice-Presidente

EDER DA SILVA
2° Vice Presidente

JOSEMAR LISIESKI
1° Secretário

GILMAR FORMAGI
2° Secretário
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Arabutã

prefeitura

3.167
Publicação Nº 3872048

DECRETO 3.167 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ALTERA DISPOSIÇÕES DECRETO Nº 2.680, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020, QUE NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMEN-
TO MUNICIPAL – CDM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Leani Kapp Schmitt, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado a alínea “a; b; c; d”, do inciso “I”, do art. 1º, do Decreto 2.680 de 10 de setembro de 2020, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

(...)

I – Representante do Poder Público

a) Representante do Setor da Gerência de Assistência Social e Habitação;
Titular: Cristina Pereira dos Santos
Suplente: Fernanda Pellizzaro

b) representante da Diretoria de Administração e Fazenda;
Titular: Marcelo Morche
Suplente: Jaine Wallmann da Silva

c) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Industria, Comércio, Serviços e Meio Ambiente;
Titular: Daltro Damião Krombauer
Suplente: Deise Karin Morche

d) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo;
Titular: Leila Ana Matielo
Suplente: Daniel Braun
(...)

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arabutã (SC), em 29 de Abril de 2022.

Leani Kapp Schmitt
Prefeita Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Charles Rodrigo Ebeling - Responsável pelas publicações

3.168
Publicação Nº 3872051

DECRETO Nº 3.168, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
Abre crédito suplementar adicional por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021 no valor de R$ 
22.254,77 no orçamento da Prefeitura Municipal.

LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e nos termos da Lei 995 de 
15 de outubro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 – LDO e dá outras providências, e Lei 
1.004 de 06 de dezembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a Despesa, do Município de Arabutã - SC, para o exercício de 2022 – LOA, 
combinado com o inciso I, § 1° do art. 43 da Lei Federal 4.320/64,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto os seguintes créditos adicionais suplementares:

Órgão 16 SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade 01 Diretoria de Infraestrutura e Urbanismo
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Projeto Atividade 2.068 Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública

Modalidade 288 3339000000000000003080872 Outras Desp Correntes 22.254,77

TOTAL 22.254,77

Art. 2° Os créditos adicionais suplementares constante do art. 1º da presente Lei será aberto por conta do Superávit Financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 na fonte específica:

Fonte Financiadora: Superávit Financeiro na Fonte Especifica
Descrição da Fonte:
0.3.080872 – Superávit Financeiro – COSIP ................................................................... R$ 22.254,77

TOTAL ......................................................................................................................... R$ 22.254,77

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

Arabutã - SC, 29 de abril de 2022.

LEANI KAPP SCHMITT
Prefeita Municipal

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM
Charles Rodrigo Ebeling
Responsável Pelas Publicações

3.169
Publicação Nº 3872053

DECRETO Nº 3.169, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Autoriza firmar Termo de Cooperação Financeira com Associação da Casa Familiar Rural de Seara “Ludovico de Marco”, e dá outras provi-
dências.
LEANI KAPP SCHMITT, Prefeita do Município de Arabutã, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e nos termos estabelecidos 
no artigo 26 da lei complementar nº 101/2000 - LRF federal 13.019/2014 e alterações posteriores e Lei municipal n° 764/2013, que discipli-
na a concessão de recursos a título de subvenções, auxílios e contribuições, pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal 
direta e indireta, que tenham como objeto a execução descentralizada de programas de governo e ações e dá outras providências.

DECRETA

Art. 1º Fica aprovado o Termo de Cooperação com Associação da Casa Familiar Rural de Seara “Ludovico de Marco”, pessoa jurídica de 
direito privada, sem fins lucrativos, com sede na Rua do Comércio, SN– Distrito de Caraíba, município de Seara - SC inscrita no CNPJ 
06.296.761/0001-19, no valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo 08 (oito) parcelas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
conforme Plano de Trabalho aprovado pelo presente Decreto e com a seguinte dotação orçamentária: Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO; Unidade: 13.01 - Diretoria de Educação; Projeto/Atividade: 2.053 - Ensino para Jovens e Adultos; 
3.3.50.00.00.00.00.00. 00.01.0190 (56); Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, do orçamento vigente, que tem por ob-
jeto a Conjugação de Esforços no Desenvolvimento de Atividades estabelecidas nos Estatutos Sociais, e realização de Evento e de acordo 
com Plano de Aplicação acima mencionado.

Art. 2º A celebração do Termo de Cooperação previsto no artigo 1° do presente Decreto, sua execução e respectiva prestação obedecerão 
as normas estabelecidas na Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal n° 764/2013, Instrução Normativa N.TC-14/2012, de 13 de junho 
de 2012 – TCE/SC e Instrução Normativa n° IN-SCI 01/2014, de 06 de janeiro de 2014, do Sistema de Controle Interno do Município de 
Arabutã, Estado de Santa Catarina.

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

Arabutã - SC, 03 de maio de 2022.

Leani Kapp Schmitt
Prefeita

Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM

Charles Rodrigo Ebeling
Responsável pelas publicações
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Araranguá

prefeitura

DECRETO Nº 10516/2022
Publicação Nº 3872068

 

 

 
 

  
 

DECRETO Nº 10.516 DE 03 DE MAIO DE 2022. 
 

 
DECLARA SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO 
MUNICÍPIO AFETADAS POR 
TEMPESTADE LOCAL/CONECTIVA 
– CHUVAS INTENSAS (COBRADE 
– 1.3.2.1.4). 

 
 

O Prefeito Municipal de Araranguá – SC, Cesar Antonio Cesa, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo artigo 83, da Lei Constituição do Município e pelo 
inciso VI, do artigo 8º, da Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012; 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

I – A tempestade local/conectiva – chuvas intensas ocorridas entre os dias 02 e 
03 de maio de 2022, provocaram estragos e demandaram re-locações em diversas áreas 
do município, conforme FIDE (Formulário de Informações de desastre); 

 
II – Que a tempestade local/conectiva – chuvas intensas em um pequeno 

intervalo de tempo resultaram em significativos danos materiais e prejuízos econômicos 
e sociais constantes no Formulário FIDE, anexo; 

 
III – Que o parecer do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, 

relatando a ocorrência deste desastre é favorável a declaração de Situação de 
Emergência. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGENCIA nas áreas do 
Município contidas no Formulário de Informação do Desastre – FIDE e demais 
documentos anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado 
como TEMPESTADE LOCAL/CONECTIVA – CHUVAS INTENSAS (COBRADE – 
1.3.2.1.4), conforme IN/MI nº 01/2012, de 30 de agosto de 2012. 
 

Art. 2º - Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob coordenação do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de 
resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. 
 

Art. 3º - Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 
resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à 
comunidade, com objetivo de facilitar as ações de assistência a população afetada pelo 
desastre, sob a coordenação do Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil. 
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Art. 4º - De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do Artigo 5º da 
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa 
civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco 
iminente, a: 

 
I – penetrar em casa, para prestar socorro ou para determinar a pronta 

evacuação; 
 
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
 
Parágrafo Único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade 

administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da 
população. 

 
Art. 5º - De acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941, autoriza-se o inicio de processos de desapropriação, por utilidade 
publica, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco 
intensificado de desastre. 
 

§1º - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a 
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 
 

§2º - Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas 
em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações, em 
locais seguros, será apoiado pela comunidade. 
 

Art. 6º - Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), 
ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às 
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com 
a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da 
caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. 
 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser 
prorrogado por um prazo de 90 (noventa) dias. 

 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Decreto nº 10.516, de 03 de maio de 2022.       Fls. 03. 

 
 
Prefeitura Municipal de Araranguá, em 03 de maio de 2022. 
                                                    
           
 

CESAR ANTONIO CESA 
Prefeito Municipal  

 
 

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração, em 03 
de maio de 2022. 

 
 

VOLNEI RONIEL BIANCHIN DA SILVA 
Secretário de Administração  
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Decreto nº 10.516, de 03 de maio de 2022.       Fls. 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE DESASTRE - FIDE 
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DECRETO 10516/2022 ANEXO I FIDE
Publicação Nº 3872069

 

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: SC Município: Araranguá Código IBGE: 4201406

População (habitantes) PIB (Anual) Orçamento (anual) Arrecadação (anual)
61.339 0,00 0,00 0,00

Receita corrente líquida (mensal) Receita corrente líquida (anual)
0,00 0,00

2. TIPIFICAÇÃO
COBRADE Denominação(Tipo ou Subtipo)

13214 Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas

3. DATA DA OCORRÊNCIA DO DESASTRE
Dia Mês Ano Horário

02 05 2022 06:00

4. ÁREA COM POPULAÇÃO AFETADA

4.1 Área com população afetada/Tipo de ocupação
Não existe/ 
Não afetada

Urbana Rural
Urbana e 

rural
Residencial X
Comercial X
Industrial X
Agrícola X
Pecuária X
Extrativismo vegetal X
Reserva florestal ou APA X
Mineração X
Turismo e outras X
4.2 Seleção das áreas com população afetada

Formulário de Informações do Desastre - FIDE

PROTOCOLO Nº SC-F-4201406-13214-20220502
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4.3 Descrição das áreas com população afetada

Todo o município está indiretamente afetado, com ruas alagadas em área urbana e rural, que dificultam o acesso, regiões inundadas rurais 
que prejudicam a agricultura e pecuária, principalmente os bairros: Barranca, Vila São José, Centro, e Jardim Cibele, onde se encontra as 
principais áreas de risco do município. Estima-se que 2.144 pessoas, em 536 moradias estejam expostas a riscos de alagamentos, 
enxurradas e inundações.

5. CAUSAS E EFEITOS DO DESASTRE

O evento teve início no dia 01 de maio de 2022, com chuvas fracas que se intensificaram ao longo dos dias, com mais de 90mm 
acumulados em três dias de chuva. O rio Araranguá que recebe as águas acumuladas de outros municípios, com timbe, meleiro, turvo, ermo 
e outros, teve um aumento considerável em relação ao seu nível usual, avançando a calha em alguns pontos do município, com até 2,25m a 
mais.

6. DANOS HUMANOS, MATERIAIS OU AMBIENTAIS

6.1 DANOS 
HUMANOS
Informar a quantidade 
de mortos, feridos, 
enfermos, desabrigados, 
desalojados, 
desaparecidos e outras 
pessoas que foram 
diretamente afetadas 
pelo desastre, desde 
que necessitem de 
auxílio do poder público 
ou cujos bens materiais 
tenham sido danificados
/destruídos.

Discriminação Quantidade

Mortos Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Feridos Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam 
de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, 

etc.).
0

Enfermos Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do 
desastre. 0

Desabrigados Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de 
danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre. 0

Desalojados Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo público. 0

Desaparecidos Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do 
desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos. 0

Outros afetados Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima) 0

TOTAL DE AFETADOS 0

6.1.1 Descrição

6.2 DANOS 
MATERIAIS
Informar a quantidade 
de instalações de 
ensino, saúde, uso 
comercial ou 
comunitário, unidades 
habitacionais ou de 
obras de infraestrutura 
danificadas ou 
destruídas pelo desastre.

Discriminação
Quantidades
danificadas

Quantidades
destruídas

Valor (R$)

Unidades habitacionais 10 0 20.000,00

Instalações públicas de saúde 0 0 0,00

Instalações públicas de ensino 0 0 0,00

Instalações públicas prestadoras de outros 
serviços

0 0 0,00

Instalações públicas de uso comunitário 0 0 0,00

Obras de infraestrutura pública 5 0 1.700.000,00

6.2.1 Descrição
Casas tiveram sua estrutura danificada, seus acessos foram alagados ou inundados, causando danos e erosões. O município teve pontes 
danificadas nos bairros de morro agudo, ilhas, volta do silveira, pontão e outros. A margem do rio também sofreu erosão, intensificando 
problemas de desbarrancamento do rio ararangua, na rua Rui Barbosa, no centro.

6.3 DANOS 
AMBIENTAIS
Informar as alterações 
ocorridas no meio 
ambiente que 
comprometeram a 
qualidade ambiental em 
decorrência direta dos 
efeitos do desastre.

Discriminação Sim Não População do município atingida

Poluição ou contaminação da água X
Poluição ou contaminação do ar X
Poluição ou contaminação do solo X
Diminuição ou exaurimento hídrico X

 Sim Não Área atingida
Incêndios em parques, APA's ou APP's X

6.3.1 Descrição

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS
7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS
Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais 
prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)

R$ 0,00

Serviço essencial prejudicado
Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.

Valor do prejuízo (R$)



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 126

Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas 0,00

Abastecimento de água potável 0,00

Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários 0,00

Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo 0,00

Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores 0,00

Geração e distribuição de energia elétrica 0,00

Telecomunicações 0,00

Transportes locais, regionais e de longo curso 0,00

Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico 0,00

Segurança pública 0,00

Ensino 0,00

7.1.1 Descrição

7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS
Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em 
decorrência direta dos efeitos do desastre.

Valor total do prejuízo econômico (setor privado)

R$ 40.000,00

Setores da economia Valor do prejuízo (R$)

Agricultura 10.000,00

Pecuária 10.000,00

Indústria 10.000,00

Comércio 10.000,00

Serviços 0,00

7.2.1 Descrição
As empresas e comércios tiveram seus acessos prejudicados por alagamentos, e inundações trazendo problemas com os procedimentos de 
carga e descarga, trazendo prejuízo as mesmas. A agricultura e pecuária teve problema no escoamento da produção, também obteve perda 
em hortaliças e outros.

8. INSTITUIÇÃO INFORMANTE Data do preenchimento

Nome do responsável pelas informações: Fernanda Fascin Rosso 
 Diretor Cargo:

 48996304753Telefone de contato:
 fernandarosso@outlook.com.brE-mail:

Dia Mês Ano
03 05 2022

Última alteração
03 05 2022

  

SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF
Contato: 0800 644 0199 
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Arroio Trinta

prefeitura

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2018
Publicação Nº 3867918

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS PÚBLICOS DE DIVERSOS NÍVEIS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

EDITAL Nº 001/2018 CONVOCA O CANDIDATO APROVADO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, legais, tendo em vista o disposto no Art. 
37 da Constituição Federal, as Legislações Estadual e Municipal em vigor e em conformidade com o Edital nº. 0001/2018, TORNA PÚBLICO 
A CONVOCAÇÃO DO CANDITADO APROVADA, senhor GUSTAVO OLINQUEVICZ, para o provimento de cargo público do quadro permanente 
do Município, conforme resultado final homologado através do Decreto nº 1.888/2018, e lavra do Ilustre Prefeito Municipal, devidamente 
publicado, no sítio: www.arroiotrinta.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1. Deverá comparecer no prazo de 10 (dez) dias ininterruptos, contados da data de recebimento da presente convocação, ao Departamento 
de Recursos Humanos localizada no anexo do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Arroio Trinta - SC, sito a Rua XV de Novembro nº 26 
centro, Arroio Trinta –SC, ou se manifestar através de e-mail: rh@arroiotrinta.sc.gov.br ou prefeitura@arroiotrinta.sc.gov.br sobre o interes-
se em assumir o cargo. Tendo interesse, até o dia 27 de maio de 2022 deverá entregar os documentos constantes no Anexo I e os exames 
médicos relacionados no Anexo II deste Edital.

1.1 A falta de qualquer documento constante nos anexos I e II acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.

1.2 O não comparecimento nos termos do item 1 do presente edital, implicará a perda do direito à posse ao cargo para o qual o candidato 
foi aprovado.

DA AVALIAÇÃO MÉDICA
2. A não realização da avaliação médica ou não apresentação dos exames exigidos impedirá o exercício do cargo.

DOS ATOS DE NOMEAÇÃO
3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de publicação do presente edital, será termo inicial para a posse do candidato, 
cujo prazo máximo será de 30 dias ininterruptos, a contar da data do recebimento da notificação – Concurso Público nº 001/2018 a ser 
recebida pelo (a) candidato (a) por via postal;

DA POSSE
4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao candidato (a), a partir de 01 de junho de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2291
Publicação Nº 3871142

DECRETO Nº 2291, de 03 de maio de 2022.

Declara Situação de Emergência em Pontes Afetadas por Enxurradas, Localizada na Comunidade da Linha Passoni, Município De Arroio 
Trinta.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado do Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o §1º do 
art. 7º do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de agosto de 2010, e pela resolução nº 3 do Conselho Nacional da Defesa Civil e em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a enorme precipitação pluviométrica ocorrida nos dias 02 e 03 de maio de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de grande fluxo de veículos, leves e pesados (motos, carros, caminhões, tratores, equipamento agrícolas, 
ônibus escolares, etc), para escoamento de produção agrícola, de animais, leite e cereais, transporte de estudantes e outros, na ponte a 
seguir relacionada:

1 – PONTE SOBRE O RIO ARROIO TRINTA, NA RUA JACOB CASALETTI, LIMITE COM O PERÍMETRO URBANO, COM ERÍMETRO RURAL, LO-
CALIZADA PRÓXIMA A PROPRIEDADE DE MARIO FRIEBEL, LINHA PASSONI, COM EXTENÇÃO APROXIMADA DE 08 (OITO) METROS ENTRE 

mailto:rh@arroiotrinta.sc.gov.br
mailto:prefeitura@arroiotrinta.sc.gov.br


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 128

AS CABECEIRAS, LARGURA DE 08 (OITO) METROS E ALTURA APROXIMADA DE 03 (TRÊS) METROS. ESTRUTURA DE PRÉ-MOLDADO/MA-
DEIRA DANIFICADA, TANTO NA ESTRUTURA QUANTO NA PISTA DE ROLAMENTO;

CONSIDERANDO que as intempéries debilitaram completamente a estrutura da ponte acima descrita;

CONSIDERANDO que nenhum veículo, pode trafegar sobre a ponte, sendo necessário utilizar um segundo trajeto, impossibilitando a pas-
sagem de ônibus escolares, caminhões de cargas etc;

CONSIDERANDO que a referida ponte representa grave risco aos munícipes e às demais pessoas que por lá podem circular, SENDO QUE 
PARTE DELA JÁ FICOU DESTRUÍDA, CONFORME IMAGENS E FOTOGRAFIAS,

CONSIDERANDO que a grande necessidade da utilização das vias onde se localizam a ponte acima descrita;

CONSIDERANDO que o setor de infraestrutura do Município, concluiu pela interdição imediata da ponte e proibição de todo e qualquer tipo 
de tráfego sobre a estrutura danificada;

CONSIDERANDO a proteção da vida dos munícipes, bem maior a ser tutelado;

DECRETA:

Art. 1º. Fica DECLARADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CENTRO DA CIDADE À COMUNIDADE DE LINHA 
PASSONI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO COM PROPRIEDADES LOCAIS.

Art. 2º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta à situação 
emergencial, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a construção de nova ponte, desde que possa ser concluída no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização da situação de emergência, vedada a prorro-
gação dos contratos.

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

Arroio Trinta - SC, 03 de maio de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2292
Publicação Nº 3871145

DECRETO Nº 2292, 03 de maio de 2022.

Prorroga Prazo de Validade do Processo Seletivo realizado conforme Edital n° 001/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso 
III do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Federal nº 14314/2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado pelo período de 01 (um) ano o prazo de validade do Processo Seletivo Edital n° 001/2021, conforme Decreto de 
Homologação n° 2082/2021.
Parágrafo único. Prazo de validade até 08/02/2023.

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

Arroio Trinta – SC, 03 de maio de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2293
Publicação Nº 3871147

DECRETO Nº 2293, 03 de maio de 2022.

Prorroga Prazo de Validade do Processo Seletivo realizado conforme Edital n° 002/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso 
III do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Federal nº 14314/2022,
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DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado pelo período de 01 (um) ano o prazo de validade do Processo Seletivo Edital n° 002/2021, conforme Decreto de 
Homologação n° 2091/2021.
Parágrafo único. Prazo de validade até 18/02/2023.

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

Arroio Trinta – SC, 03 de maio de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2294
Publicação Nº 3871150

DECRETO Nº 2294, 03 de maio de 2022.

Prorroga Prazo de Validade do Processo Seletivo realizado conforme Edital n° 003/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o inciso 
III do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Federal nº 14314/2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado pelo período de 01 (um) ano o prazo de validade do Processo Seletivo Edital n° 003/2021, conforme Decreto de 
Homologação n° 2121/2021.
Parágrafo único. Prazo de validade até 12/04/2023.

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

Arroio Trinta – SC, 03 de maio de 2022.

Alcidir Felchilcher
Prefeito Municipal
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TERMO ADITIVO Nº 0001/2022
Publicação Nº 3867842

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6C4510996AD817147CE439DA2A81AFFE355A8A9E

 

TERMO ADITIVO Nº 0001/2022 AO CONTRATO Nº 0033/2021, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2021, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0020/2021, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA 
DE VIDEOMONITORAMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E C.S.  INFORMÁTICA 
LTDA 
 
 
 
Pelo presente, TERMO ADITIVO, O MUNICÍPIO DE ARROIO 
TRINTA- SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 
em Arroio Trinta - SC,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Senhor, ALCIDIR FELCHILCHER, inscrito no CPF sob o nº 518.040.009-
06, e portador da Carteira de Identidade nº 1.518.8051, Residente e domiciliado 
na Rua XV de Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta- Santa Catarina 
doravante considerada CONTRATANTE, e a empresa C.S. 
INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  02.335.907/0001-37,  com sede na Rua XV de 
Novembro , centro, Arroio Trinta - SC, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor JANDIR ANTÔNIO 
CREPALDI, brasileiro, empresário, portador do CPF sob nº 715.611.029-
20, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, Centro, no Município de 
Arroio Trinta - SC, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente Termo Aditivo de acordo  com o Art. 57,  Inciso II,  e Art.65 Art. 65, 
inc. I, "b", da Lei nº 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações: 

 
CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – Fica aditivado o prazo do contrato nº 
0033/2021, pelo período de 12(doze) meses, ou seja de 11 de maio de 2022 a 
11 de maio de 2023.  

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - Fica aditivado o valor original do 
contrato nº 0033/2021, acrescendo o índice acumulado do INPC, (11,307870), 
passando o valor mensal de cada item, conforme abaixo especificado: 

Lote Item Material/Servic ̧o Unid. 
medida 

Quantidade Valor 
mensal 
inicial 

(R$) 

Valor 
mensal 

atualizado 
(R$) 

1 3 36122 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
servidores, nobreaks, 

Meses 12  391,73  436,03 
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notebooks, redes e 
softwares da Prefeitura 
Municipal.  
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores: 20 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 20  • 
Notebook: 05 • 
Servidor: 02  

1 8 36126 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, redes e 
softwares da Casa da 
Cultura. 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores:   01 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 01  

Meses 12  36,34  40,45 

1 10 36129 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, notebooks, 
redes e softwares da 
Secretaria Municipal de 
Educação. 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores: 02  
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 02  • 
Notebook: 03  • 
Retroprojetor: 01 

Meses 12  77,70  86,49 

1 12 36128 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, notebooks, 
data shows, redes e 
softwares da Escola 
Municipal Profª Jacy 
Falchetti. 

Meses 12  574,19  636,12 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 132

Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores: 32 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 03  • 
Estabilizador: 29  • 
Notebooks: 02  • Data 
Shows: 08  

1 14 36132 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, notebooks, 
redes e softwares da 
Escola Municipal Profª 
Fabiana Nunes 
Possato. 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores: 07 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 03  • 
Notebook: 02  • 
Estabilizador: 03 •  
Data Show: 02  

Meses 12  148,49  165,28 

1 17 36149 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, redes e 
softwares da Secretaria 
de Infraestrutura. 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:   • 
Computadores:   01 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)   
• Nobreaks: 01  

Meses 12  44,93  50,01 

1 19 36138 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, notebooks, 
data shows, redes e 
softwares do CRAS – 
Centro de Referência 
de Assistência Social. 

Meses 12  151,97  169,15 
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Quantidade 
aproximada de 
equipamentos: • 
Computadores: 05  
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 05  • 
Notebooks: 01  • Data 
Shows: 01  

1 22 36147 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, redes e 
softwares do Conselho 
Tutelar. 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos: • 
Computadores:   05 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
• Nobreaks: 05 

Meses 12  147,07  163,70 

1 24 36145 - Prestação de 
serviços (mão de obra) 
na manutenção de 
computadores, 
nobreaks, notebooks, 
netbooks, servidor, 
redes e softwares da 
Unidade de Saúde 
Central – Posto de 
Saúde 
Quantidade 
aproximada de 
equipamentos:  • 
Computadores: 21 
(CPU, monitor, mouse, 
teclado e caixa de som)  
•Nobreaks: 18  • 
Notebooks: 02 • 
Netbooks: 01  • 
Servidor: 01  

Meses 12  444,21  494,44 

2 5 36124 - Serviço de 
manutenção - Sistema 
de 
videomonitoramento. 
Contratação de 
Serviços de 
videomonitoramento e 
manutenção dos 
equipamentos já 

Meses 12  1.075,00  1.196,56 
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existentes de 
propriedade do 
Município de Arroio 
Trinta, sendo um total 
de 04 (quatro) câmeras, 
com a seguinte 
localização:                      
01 (uma) na Rua 
Orlando Zardo;                     
01 (uma) na Rua do 
Comércio;                     
01 (uma) na Rua XV de 
Novembro;                     
01 (uma) no Centro da 
Cidade.  OBS.: 1 – A 
Proponente Vencedora 
deverá entregar a 
interligação das 
Câmeras de vigilância 
no servidor da 
Delegacia da Polícia 
Militar, sendo que a 
interligação deverá ser 
efetuada via fibra 
óptica, garantindo a 
qualidade da imagem 
em tempo real (alta 
definição);             2 – 
A responsabilidade da 
instalação dos 
equipamentos 
necessários para as 
Câmeras de vigilância é 
da  Proponente 
Vencedora.  

 

CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA _ As demais cláusulas do Contrato 
original permanecem inalteradas. 

E Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo 
m 3(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Arroio Trinta – SC, 02 de maio de 2022. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA 

CNPJ 82.826.462/0001-27 
ALCIDIR FELCHILCHER 

Prefeito Municipal 
Contratante 
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C.S. INFORMÁTICA  LTDA 
 CNPJ  nº  02.335.907/0001-37 

 CONTRATADA 
 JANDIR ANTÔNIO CREPALDI 

 CPF nº 715.611.029-20 
 

                                      

TESTEMUNHAS 
 
CRISLAINE SCOPEL 
CPF: 084.392.529-94 
 
 
MICHEL JUNIOR SERIGHELLI 
CPF – 000.077.349-21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO ADITIVO 0001/2022 
AO CONTRATO 033/2021 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 136

TERMO ADITIVO Nº 0002/2022
Publicação Nº 3867854

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0BFB768954FF9CD94B73DB42E3EA26D16E4BC15B

 

 

1

TERMO ADITIVO Nº 0002/2022 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE Nº 0025/2021 (MAT), QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA E A EMPRESA 
AUTO LAVAÇÃO ADILSON DA SILVA LTDA.  
 
 
Processo Administrativo nº 0044/2021 – PR 
Pregão nº 0015/2021 – PR 
 
OBJETO: Escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de borracharia, necessários 
para a manutenção da frota de máquinas, veículos e equipamentos pertencentes 
ao Município de Arroio Trinta e ao Fundo Municipal de Saúde, para o exercício 
de 2021, renováveis até o limite de sessenta meses, conforme quantidades, 
condições e exigências estabelecidos no edital e seus anexos, com julgamento 
por lote.   
 
Data de assinatura: 02/05/2022. 
Prazo de vencimento:31/12/2022. 
  
 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, Estado 
de Santa Catarina, com sede administrativa à Rua XV de 
Novembro, nº  26, Centro -  Arroio Trinta / SC, CEP: 
89.590-000,  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
82.826.462/0001-27, neste ato representado pelo seu   
Prefeito o Senhor,  ALCIDIR FELCHILCHER, 
portador do  CPF sob nº 518.040.009-06   e Carteira de 
Identidade nº 1.518.8051, residente e domiciliado na Rua 
XV de Novembro  s.n.º, Centro, Município de Arroio 
Trinta – Santa Catarina e o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE ARROIO TRINTA, Estado de Santa 
Catarina, com sede administrativa à Rua Francisco Nava, 
nº 57, Arroio Trinta - S/C, CEP: 89.590-0000, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 10.479.381/0001-97, neste ato 
representado pela sua   Secretária a Sra.  JULIANA 
SERIGHELLI, brasileira, portadora da carteira de 
identidade nº 10/R-4.623.680 e do CPF 044.849.119-22, 
doravante denominados CONTRATANTES, e de outro 
lado, a empresa  AUTO LAVAÇÃO ADILSON DA 
SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
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2

26.281.230/0001-60 e estabelecida à Rua XV De 
Novembro, 554, Centro, Arroio Trinta, Santa Catarina, 
CEP: 89.590-000, representada pelo Sr. Adilson da Silva, 
sócio, portador da Carteira de Identidade nº 4.784.532 e 
do CPF nº 048.756.839-79, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo 
revisão de valores, em conformidade com o que consta no 
Contrato nº 0025/2021 (aditivo 0001), oriundos do 
Processo Administrativo nº 0044/2021 - PR, Pregão nº  
0015/2021 - PR, mediante às cláusulas e condições a 
seguir:  

 
CLÁUSULA  ADITIVA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto: 
  

1.1.1. Aditivo de valores, de acordo com o índice de INPC no 
período,  de abril de 2021 a março de 2022, no percentual de 
11,730840 %, passando para seguintes valores por item, 
conforme segue: 

 

Item Material/Serviço Unid. 
medida Qtde 

Valor 
unitário 
inicial 
(R$) 

Valor 
unitário 

atualizado 
11,730840%,   

(R$) 

9 29528 - Conserto de pneu 
- veículo pequeno Un 95 24,40 27,26 

10 29533 - Montagem de 
pneu - veículo pequeno Un 91 18,53 20,70 

11 29538 - Bico de Borracha Un 34 11,90 13,30 

12 29530 - Conserto de pneu 
- veículo grande Un 94 46,94 52,45 

13 29535 - Montagem de 
pneu - veículo grande Un 103 43,59 48,70 

14 29531 - Conserto de pneu 
- máquina pesada Un 86 68,79 76,86 
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3

15 29536 - Montagem de 
pneu - máquina pesada Un 72 71,52 79,91 

16 29537 - Bico de Metal Un 21 29,98 33,50 

17 34151 - Reparo interno de 
pneu - VD 1. Un 21 17,97 20,08 

18 34152 - Reparo interno de 
pneu - VD 2. Un 46 22,34 24,96 

19 34153 - Reparo interno de 
pneu - VD 3. Un 47 22,44 25,07 

20 34154 - Reparo interno de 
pneu - VD 4. Un 41 23,78 26,57 

21 34155 - Reparo interno de 
pneu - VD 5. Un 24 28,13 31,43 

22 34156 - Reparo interno de 
pneu - VD 6. Un 35 35,45 39,61 

23 34157 - Reparo interno de 
pneu - VD 7. Un 35 54,06 60,40 

24 34158 - Reparo interno de 
pneu - VD 8. Un 35 62,99 70,38 

25 29545 - Pneu para 
carrinho de mão Un 5 44,02 49,18 

26 29546 - Câmara para 
carrinho de mão Un 5 27,95 31,23 

27 

34159 - Deslocamento 
por KM. 
Para casos em que a 
Secretaria solicite que o 
borracheiro desloque-se 
para realizar os trabalhos, 
fora de sua borracharia. 

Km 200 3,71 4,15 

28 
36027 - Plaquetas - 
Máquinas pesadas/Trator 
agrícola. 

Un 30 59,74 66,75 
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4

29 36030 - Plaquetas - 
Caminhões. Un 20 39,82 44,49 

30 36028 - Conserto de Pneu 
- Trator agrícola c/ água. Un 6 124,46 139,06 

31 
36029 - Montagem de 
pneu - Trator agrícola 
com água. 

Un 6 124,46 139,06 

32 29529 - Conserto de pneu 
- veículo médio Un 67 29,98 33,50 

33 29534 - Montagem de 
pneu - veículo médio Un 60 30,71 34,31 

34 

34160 - Câmara de ar 
agrícola 6.5, aro 16, com 
válvula TR15 ( borracha). 
Aplicação: Distribuidores 
de dejetos líquidos e 
carretões. 

Un 10 91,96 102,75 

35 

34161 - Câmara de ar 
agrícola 7.5, aro 16, com 
válvula TR15 ( borracha). 
Aplicação: Distribuidores 
de dejetos líquidos e 
carretões. 

Un 15 102,50 114,52 

36 29532 - Conserto de pneu 
– carrinho de mão Un 4 12,12 13,54 

 
CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
 
 2.1. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato 
ora aditado, naquilo que não conflitarem com o presente aditamento.  
 
CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
  
 3.1. Incumbira à CONTRATANTE a publicação do presente Termo 
Aditivo, nos termos do disposto no Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93.  
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 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas 
as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como 
observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, 
firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 

Arroio Trinta – SC, 02 de maio de 2022. 
 
CONTRATANTES: 
 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 
CNPJ Nº 82.826.462/0001-27 
ALCIDIR FELCHILCHER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA 
JULIANA SERIGHELLI,  

Secretária de Saúde  
 
CONTRATADA: 

 
AUTO LAVAÇÃO ADILSON DA SILVA LTDA 

ADILSON DA SILVA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
TESTEMUNHAS 
 
 
VALCIR AFONSO SERIGHELLI 
CPF Nº: 789.542.589-72 
 
 
CRISLAINE SCOPEL 
 CPF Nº: 084.392.529-94 

De acordo: 

_____________________ 
Santo Possato. 

Advogado – OAB 19.045 / SC 
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TERMO DE ADITIVO Nº 0001/2022 AO CONTRATO Nº 0034/2021
Publicação Nº 3867816

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 70FDE1D7C0E9E0BE304F5B6661960B44F2DED2F1

 

TERMO ADITIVO Nº 0001/2022 AO CONTRATO Nº 0034/2021, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0051/2021, PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 0020/2021,  MANUTENÇÃO DE INTERNET, QUE FAZEM 
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA – SC E C.S. NET 
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA 
 
 
Pelo presente, TERMO ADITIVO, O MUNICÍPIO DE ARROIO 
TRINTA- SC, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 82.826.462/0001-27, com sede a Rua XV de Novembro, 26 
em Arroio Trinta - SC,  neste ato representado pelo Prefeito Municipal o 
Senhor, ALCIDIR FELCHILCHER, inscrito no CPF sob o nº 518.040.009-
06, e portador da Carteira de Identidade nº 1.518.8051, Residente e domiciliado 
na Rua XV de Novembro s/n, Centro de Arroio Trinta- Santa Catarina 
doravante considerada CONTRATANTE, e a empresa C.S.NET 
INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº  10.482.451/0001-66,  com sede na Rua XV de 
Novembro , centro, Arroio Trinta - SC, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor JANDIR ANTÔNIO 
CREPALDI, brasileiro, empresário, portador do CPF sob nº 715.611.029-
20, residente e domiciliado à Rua XV de Novembro, Centro, no Município de 
Arroio Trinta - SC, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o 
presente Termo Aditivo de acordo  com o Art. 57,  Inciso II,  e Art. 65, inc. I, 
"b", da Lei nº 8.666/93, para nele promover as seguintes alterações: 

 
CLÁUSULA ADITIVA PRIMEIRA – Fica aditivado o prazo do contrato nº 
0034/2021, pelo período de 12(doze) meses, ou seja de 11 de maio de 2022 a 
11 de maio de 2023.  

 

CLÁUSULA ADITIVA SEGUNDA - Fica aditivado o valor original do 
contrato nº 0034/2021, acrescendo o índice acumulado do INPC, (11,307870), 
passando o valor mensal de cada item, conforme abaixo especificado: 

 

Lote Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Quantidade Valor 
inicial 

contratado 
(R$) 

Valor 
mensal 

atualizado 

(R$) 
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3 1 36120 - Link de acesso a 
internet - Paço 
Municipal. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 
100Mbps e upload de 
100Mbps, velocidade 
com garantia de 100% 
de banda, incluindo 
manutenção, através de 
fibra óptica, para uso na 
Prefeitura Municipal. 
Com 2 IP fixo.   
Endereço de instalação:  
Rua XV de Novembro, 
26, Centro, Arroio 
Trinta – SC.  

Meses 12  1.258,74  1.401,08 

3 2 36121 - Link de acesso a 
internet - Setor de 
identidade. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso do setor de 
identidade.  Com 01 IP 
fixo. Endereço de 
instalação:  Rua XV de 
Novembro, Centro, 
Arroio Trinta – SC.  

Meses 12  149,16  166,03 

3 4 36123 - Link de acesso a 
internet - Praça do 
Cinquentenário. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 30Mbps 
e upload de 10Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 

Meses 12  147,43  164,10 
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para uso na Praça do 
Cinquentenário.   
Endereço de instalação:  
Rua Orlando Zardo, 
Centro, Arroio Trinta – 
SC.  

3 6 36148 - Link de acesso a 
internet - Casa 
Mortuária. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso na Casa 
Mortuária. Endereço de 
instalação: Rua 
Francisco Nava, 
Proóximo a SEcretaria 
de Infraestrutura, 
Centro, Arroio Trinta – 
SC.  

Meses 12  68,51  76,26 

3 7 36125 - Link de acesso a 
internet - Casa da 
Cultura. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso na Casa da 
Cultura.  Com 01 IP 
fixo.  Endereço de 
instalação:  Rua Galdino 
Nesi, Junto a Casa do 
Colonizador, Centro, 
Arroio Trinta – SC.  

Meses 12  149,16  166,03 

3 9 36127 - Link de acesso a 
internet - Secrearia de 

Meses 12  149,16   166,03 
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Educação. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso na Secretaria 
Municipal de Educação. 
Com 1 IP fixo.   
Endereço de instalação:  
Praça dos Motoristas, 
20, Centro, Arroio 
Trinta – SC.  

3 11 36130 - Link de acesso a 
internet - Escola Jacy 
Falchetti. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 
100Mbps e upload de 
100Mbps, velocidade 
com garantia de 100% 
de banda, incluindo 
manutenção, através de 
fibra óptica, para uso na 
Escola Municipal Profª 
Jacy Falchetti. Com 1 IP 
fixo.   Endereço de 
instalação:  Rua do 
Comércio, 259 – 
Centro, Arroio Trinta – 
SC.  

Meses 12  1.258,74  1.401,08 

3 13 36131 - Link de acesso a 
internet - CMEI 
PRofabi 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 50Mbps 
e upload de 20Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 

Meses 12  148,84  165,67 
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para uso no Centro 
Municipal de Educação 
Infantil Profª Fabiana 
Nunes Possato.  Com 1 
IP fixo.   Endereço de 
instalação:  Rua Emílio 
Cividini, 200, Centro, de 
Arroio Trinta, Arroio 
Trinta – SC. (próximo a 
APAE) 

3 15 36133 - Link de acesso a 
internet - Polícia Militar 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso na Polícia 
Militar.  Com 1 IP fixo.  
Endereço de instalação:  
Rua Treviso, S/N, 
Fundos da Casa 
Paroquial, Acesso a 
Praça dos Motoristas, 
Centro, Arroio Trinta - 
SC  

Meses 12  149,16  166,03 

3 16 36135 - Link de acesso a 
internet - Secretaria de 
Infraestrutura. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para uso na Secretaria 
Municipal de 
Infraestrutura.   
Endereço de instalação: 
Rua Francisco Nava, 
332, Próximo a Casa 

Meses 12  68,51  76,26 
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Mortuária, Centro, 
Arroio Trinta – SC.  

3 18 36137 - Link de acesso a 
internet - CRAS. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para o Cras – Centro de 
Referência de 
Assistência Social.  Com 
1 IP fixo.   Endereço de 
instalação: Rua Galdino 
Nesi, Centro, Arroio 
Trinta – SC.  

Meses 12  164,05  182,60 

3 20 36139 - Link de acesso a 
internet - Ginásio 
Municipal de Esportes. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para o Ginásio 
Municipal Vilson Pedro 
Kleinubing.   Endereço 
de instalação:  Rua 
Padre Augustinho, 
Centro, Próximo ao 
Estádio Municipal 
Vergínio Biava, Arroio 
Trinta – SC.   OBs: 
Caso haja necesidade de 
ampliação da banda para 
dia epecífico de eventos, 
será pago exedente de 
banda fornecida. 

Meses 12  68,51  76,26 
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3 21 36146 - Link de acesso a 
internet - Conselho 
Tutelar. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 20Mbps 
e upload de 5Mbps, 
velocidade com garantia 
de 100% de banda, 
incluindo manutenção, 
através de fibra óptica, 
para o Conselho 
Tutelar.  Com 1 IP fixo.    
Endereço de instalação: 
Rua do Comércio Nº 
212, Centro de Arroio 
Trinta. 

Meses 12  149,16  166,03 

3 23 36142 - Link de acesso a 
internet - Unidade 
básica de Saúde. 
Link de acesso à 
Internet com velocidade 
de duwnload de 
100Mbps e upload de 
30Mbps de internet via 
fibra óptica, incluindo 
manutenção, para a 
Unidade de Saúde 
Central, Posto de Saúde, 
com garantia de 100% 
(cem por cento) de 
Banda. Com 01 IP fixo.   
Endereço de instalação: 
Rua Francisco Nava, 57, 
Centro, Arroio Trinta – 
SC.   

Meses 12  445,83  496,24 

 

CLÁUSULA ADITIVA TERCEIRA _ As demais cláusulas do Contrato 
original permanecem inalteradas. 

E Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo Aditivo 
m 3(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

 
Arroio Trinta – SC, 02 de maio de 2022. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA 

CNPJ 82.826.462/0001-27 
ALCIDIR FELCHILCHER 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 

 

C.S.NET INFORMÁTICA  E TECNOLOGIA  LTDA 
 CNPJ  nº  10.482.451/0001-66 

 JANDIR ANTÔNIO CREPALDI 
 CPF nº 715.611.029-20 

CONTRATADA 
                                      

TESTEMUNHAS 
 
CRISLAINE SCOPEL 
CPF - 084.392.529-94 
 
 
MICHEL JUNIOR SERIGHELLI 
CPF – 000.077.349-21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO ADITIVO 0001/2022 
AO CONTRATO 034/2021 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0033/2022 - DL
Publicação Nº 3867931

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2500D4618D8CCAB749B86AC54161176912CE367F

 

 

 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 
Processo Administrativo Nº 0073/2022 - DL 
Dispensa por Justificativa Nº 0033/2022 - DL 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida 

pela Comissão designada através do Decreto nº DECRETO Nº 2151, de 14 de junho de 2021., 

bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o 

procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 

43º, VI da Lei 8.666/93, resolve: 

RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço por item, 

embasada no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação de empresa 

autorizada da marca CASE para prestação de serviços especializados, objetivando realizar 

diagnóstico detalhado do veículo (maquinário) Trator de Esterias Modelo 1150L da marca 

CASE, 150L 2016/2016 Chassi HBZN1150JGAC00818, utilizado pela Secretaria de 

Infraestrutura., nestes termos: 

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:  

 4707 - FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA (11.492.141/0018-
33) 

Item Material/Serviço Unid. 
medida Marca Quantidade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

1 23629 - Mão de obra e 
deslocamento. Un  1 4.925,60 4.925,60 

Total (R$): 4.925,60 
 

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em 

seguida.  

Arroio Trinta - SC, 03 de maio de 2022. 
 
 
 

Alcidir Felchilcher. 
Prefeito de Arroio Trinta. 
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Arvoredo

prefeitura

PORTARIA 2022-224
Publicação Nº 3870727

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO

PORTARIA No. 224, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Concede Licença para Tratamento de Saúde e dá outras providências

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
Art.100 Inciso VIII, e.

Considerando o que dispõe o Art. 83 e seguintes da Lei Complementar N°. 090, de 23 de outubro de 2019,

Considerando a prescrição médica orientando para afastamento do servidor de suas atividades, conforme atestado em anexo.

RESOLVE,

Art. 1°. Fica concedido a servidora, GÉSSIKA ZMIJEVSKI, que ocupa o cargo de Professor II 20 horas, do Quadro Geral de Cargos Admitido 
em Caráter Temporário, do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, Licença para Tratamento de Saúde.

Parágrafo Único. A presente Licença é concedida a partir do dia 26 de abril até 24 de junho de 2022.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos em 26 de abril de 2022.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 27 DE ABRIL DE 2022.

NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL DE ARVOREDO

Publicada
em data supra

Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 2022-225
Publicação Nº 3870728

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPDAL DE ARVOREDO

PORTARIA Nº. 225, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Nomeia servidor para ocupar Cargo de Provimento em Comissão

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo - Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo que lhe são conferidas 
pelo inciso VIII, Art. 100 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 20, da Lei Complementar Nº. 077, de 23 de dezembro de 2016,

Considerando, a necessidade de nomeação de servidor para gerenciamento das atividades na área Agricultura e Meio Ambiente.

RESOLVE:

Art. 1°. Fica nomeado o senhor DIEGO PICOLLI, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade nº. 4.034.134, e CPF. 051.002.179-
44, para ocupar o cargo de Gerente de Agricultura e Meio Ambiente, Padrão - CC, Nível 01, do Quadro Geral de Cargos de Provimento em 
Comissão do Poder Executivo Municipal, vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo, sujeito ao Direito Adminis-
trativo e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de maio de 2022.
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Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 29 DE ABRIL DE 2022.

NEURI MENEGUZZI
Prefeito Municipal de Arvoredo

DIEGO PICOLLI
Nomeado

Publicada em
data supra

Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 2022-226
Publicação Nº 3870732

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA No. 226 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Enquadra servidor conforme a Lei Complementar No. 15 de 30 de setembro de 2005, e Alterações e dá outras providências

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com o que dispõe o art. 100, inciso VIII, 
da Lei Orgânica Municipal de Arvoredo e,

Considerando, o que dispõe § 5°. do Art. 14, da Lei Complementar N°. 15 de 30 de setembro de 2005 e Alterações e pela apresentação de 
cursos de capacitação ou aperfeiçoamento;

RESOLVE,

Art. 1°. Fica enquadrado o servidor SALETE BARP, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, Nível “34”, referência “D”, de acordo com 
progresso funcional e com as novas nomenclaturas dos cargos.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta portaria correrão por contas das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 29 DE ABRIL DE 2022.

NEURI MENEGUZI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada em
data supra

MIRIAM MENEGUZZI PADOVA
Agente Administrativo

PORTARIA 2022-227
Publicação Nº 3870733

 PORTARIA Nº. 227, DE 29 DE ABRIL 2022.
Dispõe sobre a Prorrogação da Contratação de servidor por tempo determinado e dá outras providências

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
Art. 100 Inciso VIII e,

Considerando o que prevê, Parágrafo 1°, do Art. 3°, da Lei Complementar N°. 14; de 30 de setembro de 2005 e alterações,

Considerando, a justificativa encaminhada datada de 18 de abril de 2022 encaminhada pela gerência de urbanismo.

RESOLVE,
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Art. 1°. Fica prorrogado a contratação do Servidor, WILLIAM BOSCHETTI CONCOLATTO, brasileiro, solteiro, portador do CPF. e 123.379.079-
02 e RG 7.646.175, residente e domiciliado na Linha Santa Terezinha - Interior de Arvoredo, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
do Quadro Geral de Cargos do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, admitido em Caráter Temporário, com carga horária de 40 horas 
semanais e vencimentos referentes ao cargo.

Parágrafo Único. O servidor ora nomeado fica vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo, sujeito ao Direito Ad-
ministrativo e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022, até a conclusão do concurso 
público.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 29 DE ABRIL DE 2022.

NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL

WILLIAM BOSCHETTI CONCOLATTO

Publicado em
data supra

Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa

PORTARIA 2022-228
Publicação Nº 3870735

 PORTARIA Nº. 228, DE 29 DE ABRIL 2022.
Dispõe sobre a Prorrogação da Contratação de servidor por tempo determinado e dá outras providências

NEURI MENEGUZZI, Prefeito Municipal de Arvoredo, no uso das atribuições do cargo que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
Art. 100 Inciso VIII e,

Considerando o que prevê, Parágrafo 1°, do Art. 3°, da Lei Complementar N°. 14; de 30 de setembro de 2005 e alterações,

Considerando, a justificativa encaminhada datada de 25 de abril de 2022 encaminhada pelo Diretor de Desenvolvimento Rural.

RESOLVE,

Art. 1°. Fica prorrogado a contratação do Servidor, VILMAR FAGUNDES, brasileiro, casado, portador do CPF. e 907.959.629-91 e RG 
3.182.098, residente e domiciliado na Linha Irani - Interior de Xaxim - SC, para o cargo de Operador de Trator e Implementos Agrícolas, 
do Quadro Geral de Cargos do Poder Executivo Municipal de Arvoredo, admitido em Caráter Temporário, com carga horária de 40 horas 
semanais e vencimentos referentes ao cargo.

Parágrafo Único. O servidor ora nomeado fica vinculado ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arvoredo, sujeito ao Direito Ad-
ministrativo e filiado ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor na data se sua publicação, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022, até a conclusão do concurso 
público.

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

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ARVOREDO, EM 29 DE ABRIL DE 2022.

NEURI MENEGUZZI
PREFEITO MUNICIPAL

VILMAR FAGUNDES

Publicado em
data supra

Miriam Meneguzzi Padova
Agente Administrativa
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Ascurra

prefeitura

CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO - 001.2022 - IVANARA MACHADO GONÇALVES
Publicação Nº 3871576

CARTA DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022

Tendo em vista a aprovação no PROCESSO SELETIVO N. 001/2022, o Município de Ascurra/SC convoca Vossa Senhoria a apresentar-se no 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Rua Benjamin Constant, 221, Centro, Ascurra (SC), no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados a partir do recebimento desta convocação, para fins de comprovação da escolaridade e requisitos exigidos no edital para a 
contratação do interessado para o cargo de ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL ou para a assinatura da carta de desistência.

O não comparecimento ou a não apresentação de todos os documentos exigidos implicará na realocação do aprovado para o fim da fila dos 
aprovados e imediata convocação do candidato seguinte na ordem de classificação.

Município de Ascurra, 03 de Maio de 2022.

Carolina Badalotti Fiamoncini
Auxiliar Administrativo
Departamento de Recursos Humanos

IVANARA MACHADO GONÇALVES
CPF nº 107.XXX.XXX-54

Ciente: ____/____/_____

DECRETO Nº 4250, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3870928

DECRETO Nº 4250, de 28 de abril de 2022

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito do Município de ASCURRA, Estado, de Santa Catarina, em conformidade com a Lei N°1647, de 26 de novembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1 - Fica aberto crédito adicional suplementar, nas seguintes dotações orçamentárias, nos limites máximos indicados: R$ 44,00 ( quarenta e quatro 
reais ).

Crédito Adicional

Tipo Crédito Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Suplementar Fundo Municipal de Assistencia Social 09.001.0008.0244.0080.2019.3339000000000000000.01350400 22,00

Suplementar Secretaria de Educacao 04.001.0012.0361.0040.2062.3339000000000000000.01791000 11,00

Suplementar Fundo Municipal de Assistencia Social 09.001.0008.0244.0080.2019.3339000000000000000.01350500 11,00

Art. 2 - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1 decorrerão de excesso, no mesmo valor do crédito adicional suplementar, dos seguintes 
detalhamentos.

Fonte de Recurso

Tipo Fonte Unidade Orçamentária Detalhamento Valor

Excesso 4132100110400000000 - 01350400 22,00

Excesso 4132100110400000000 - 01350500 11,00

Excesso 4132100110400000000 - 01791000 11,00

Município de Ascurra em, 28 de Abril de 2022.

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 43-2022
Publicação Nº 3871116

Município de Ascurra
Edital de Dispensa de Licitação 46-2022
Extrato de contrato n. 43/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Ascurra
Contratada: TERRA VERDE SOLUÇÕES EM HIDROSSEMEADURA LTDA
CNPJ: 39.237.216/0001-00

Objeto: Constitui objeto deste contrato a execução de serviços de hidrossemeadura para recuperação de taludes com inclinação moderada, 
em um total de 5.000,00m², conforme especificações deste contrato e do edital de dispensa de licitação n. 46/2022 e seu termo de refe-
rência (Anexo I).

Validade: até 31/12/2022

Valor: R$ 20.450,00

Ascurra, 4 de maio de 2022.

Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 44-2022
Publicação Nº 3870451

Extrato de contrato n. 44/2022 (ref. Edital de Concorrência n. 9/2022)
Contratante: Município de Ascurra
Contratada: Engeplan Terraplenagem Saneamento e Urbanismo LTDA
CNPJ: 83.897.504/0001-83
Objeto: pavimentação asfáltica, sinalização, terraplenagem, drenagem e obras de arte corrente, obras complementares e obras de con-
tenção da Rua Indaial (trecho II), visando a ligação viária entre os municípios de Ascurra e Indaial, em um total de 4.487,00 metros de 
extensão, com o fornecimento de todo material, equipamentos e mão de obra necessária.
Validade: até 3/5/2024
Valor: R$ 22.493.574,70
Ascurra, 4 de maio de 2022.

Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Finanças

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 45-2022
Publicação Nº 3870458

Extrato de contrato n. 45/2022 (ref. Edital de Tomada de Preços n. 27/2022)
Contratante: Município de Ascurra
Contratada: Construtora F&F EIRELI - EPP
CNPJ: 12.595.052/0001-37
Objeto: reforma dos sanitários do parque per tutti, em um total de 159,00m² de área a reformar, com o fornecimento de todo material, 
equipamentos e mão de obra necessária.
Validade: até 3/5/2023
Valor: R$ 164.200,23
Ascurra, 4 de maio de 2022.

Leandro Chiarelli
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 7578, DE 27/04/2022
Publicação Nº 3870802

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA Nº 7578 de 27 de Abril de 2022.

PRORROGA CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, no uso da compe-
tência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 18 de dezembro de 2002; e de acordo com o artigo 2º, inciso 
V da Lei nº 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 155

de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e demais legislação aplicável, e:

CONSIDERANDO, a Comunicação Interna nº 18/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a prorrogação do contrato de trabalho 
do servidor CLEBERSON WANDSCHEER,

RESOLVE:

Art. 1°- Prorrogar o contrato do servidor CLEBERSON WANDSCHEER, matrícula funcional 472883-00, do cargo de Agente Comunitário de 
Saúde, lotado na Secretaria de Saúde, até o dia 01/02/2023, contratado pela Portaria n.º 7223 de 03/05/2021.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em, 27 de Abril de 2022.

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

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

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

Ascurra, em 27 de Abril de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

PORTARIA Nº 7579, DE 27/04/2022
Publicação Nº 3870804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA Nº 7579 de 27 de Abril de 2022.

PRORROGA CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, no uso da compe-
tência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 18 de dezembro de 2002; e de acordo com o artigo 2º, inciso 
V da Lei nº 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e demais legislação aplicável, e:

CONSIDERANDO, a Comunicação Interna nº 18/2022 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a prorrogação do contrato de trabalho 
da servidora DALVANA LAMIN,

RESOLVE:

Art. 1°- Prorrogar o contrato da servidora DALVANA LAMIN, matrícula funcional 472760-00, do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
lotado na Secretaria de Saúde, até o dia 01/02/2023, contratado pela Portaria n.º 7224 de 03/05/2021.

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

Município de Ascurra em, 27 de Abril de 2022.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

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

Ascurra, em 27 de Abril de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH
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PORTARIA Nº 7580, DE 28/04/2022
Publicação Nº 3870808

 

          PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA 
          ESTADO DE SANTA CATARINA 

        CNPJ: 83.102.772/0001-61 
 
 

PORTARIA Nº 7580 de 28 de Abril de 2022. 
 
 

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A DIVERSOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

 
ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, 
e de acordo com o artigo 121, da Lei Complementar n.º 117 de 19/12/2011 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados: 
 

Descrição Funcionário Início Aquisitivo Aquisitivo - Final Início Gozo Final Gozo Gozo - 
Dias 

CLAUDIA DALFOVO 05/06/2019 04/06/2020 04/05/2022 13/05/2022 10 

LUISE PETRY VAHLDICK 25/10/2020 24/10/2021 04/05/2022 23/05/2022 20 

MARTHA LORENA ENDRES 24/09/2020 23/09/2021 25/04/2022 09/05/2022 15 

MARY SANDRA HOEPERS 
KRETZER 

18/01/2021 17/01/2022 05/04/2022 04/05/2022 30 

NYCHOLAS VAHLDICK 08/05/2020 07/05/2021 04/05/2022 23/05/2022 20 
 

     

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

Município de Ascurra em, 28 de Abril de 2022. 
 
Cumpra-se, publique-se e registre-se. 
 
 
 
 

ARÃO JOSINO DA SILVA 
Prefeito de Ascurra/SC  

 
 

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de 
Administração e Planejamento nesta data. 
 
Ascurra em, 28 de Abril de 2022.         
                                         
 
Claudia Dalfovo 
Auxiliar Administrativo 
Diretora da Divisão de RH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rua Benjamin Constant, n.° 221  Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000 
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PORTARIA Nº 7581, DE 28/04/2022
Publicação Nº 3870810

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7581 de 28 de Abril de 2022.

DEMITE A PEDIDO SERVIDOR DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO DO CARGO DE PROFESSOR II
ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito do Município de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 9º, inciso I, da Lei 
Complementar n.º 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade tem-
porária de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, e
CONSIDERANDO, o pedido de exoneração do contrato de trabalho temporário da servidora EDILAINE BRUNO,

RESOLVE

Art. 1º - Demitir a pedido EDILAINE BRUNO, do cargo temporário de PROFESSOR II, lotada na CEI Dona Julia Bonelli, nomeada conforme 
Portaria n. 7411, de 13/01/2022.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Ascurra em 28 de Abril de 2022.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra em, 28 de Abril de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

PORTARIA Nº 7582, DE 02/05/2022
Publicação Nº 3870813

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA Nº 7582 de 02 de Maio de 2022.
NOMEIA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASCURRA.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 4° da Lei N° 1261 de 
23/03/2012, e a alteração da Lei nº 1658, de 28/03/2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros do Conselho Municipal de Saúde, que terá a seguinte composição:

I – REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS

Associação de Moradores do Bairro Estação
Titular: Jaqueline Valcanaia Felippi
Suplente: Clarice Sacenti

Grupo de Idosos
Titular: Iangat Reblin Strey
Suplente: Irma Rezzini

Rotary Club Ascurra Centro
Titular: João Vansuita
Suplente: Aldo Perci Tomio

Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Tenente Coronel Amaro Medeiros de Vasconcelos
Titular: Joselene Bernardete Spancerski Bassani
Suplente: Josy Ane Caroline Possamai

Rede Feminina de Combate ao Câncer
Titular: Julite Andreani Tambosi
Suplente: Fran Varela
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ascurra
Titular: Pedro Berlanda
Suplente: Air José Moretto

II – PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Titular: Geudimar Chaves
Suplente: Alline Souza A. Figueredo

Titular: João Paulo Waltrick
Suplente:Mery Moser Pacheco

Titular: Gustavo Eduardo Andrioni
Suplente: Roberto Moser

Rua Benjamin Constant, n.° 221 Bairro Centro – Caixa Postal 25 – CEP 89138-000
ASCURRA – SC Home-page: www.ascurra.sc.gov.br E-mail: gabinete@ascurra.sc.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-61

III – REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇO

Associação de Serviços Sociais Voluntários de Ascurra-Apiúna-Rodeio
Titular: Alan Lunelli
Suplente: Valdonir de Abreu

Clínica de Fisioterapia de Ascurra
Titular: Jaime Júnior Moser
Suplente: Aline Tayse Dagnoni Moser

Governo Municipal/Administração e Finanças
Titular: Fabio Fronza
Suplente: Elenice Tomio

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

Município de Ascurra em 02 de Maio de 2022.
Cumpra-se, publique-se e registre-se.

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

Esta Portaria foi publicada na forma regulamentar e registrada na Secretaria de Administração e Planejamento nesta data.
Ascurra em, 02 de Maio de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

PORTARIA Nº 7583, DE 02/05/2022
Publicação Nº 3870815

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA Nº 7583 de 02 de Maio de 2022.
DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA PÚBLICA ARACI BUNDE.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, no uso da compe-
tência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 18 de dezembro de 2002; e de acordo com o parágrafo 2.º, 
do artigo 49, da Lei Complementar nº 117/2011 de 19 de dezembro de 2011, e,

CONSIDERANDO, a solicitação da servidora ARACI BUNDE pela redução da carga horária; e

CONSIDERANDO, o Deferimento do pedido, datado em 02/05/2022,

RESOLVE:

http://www.ascurra.sc.gov.br
mailto:gabinete@ascurra.sc.gov.br
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Art. 1º - Reduzir para 30 horas semanais a carga horária da servidora ARACI BUNDE, matrícula funcional 435724-00, ocupante do cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Administração e Finanças, bem como, a redução proporcional de seus venci-
mentos, a contar de 02/05/2022.

Parágrafo Único – O servidor deverá contemplar o intervalo de 15 minutos.

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

Município de Ascurra em, 02 de Maio de 2022.

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

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

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

Ascurra, em 02 de Maio de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

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

PORTARIA Nº 7584, DE 02/05/2022
Publicação Nº 3870819

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7584 de 02 de Maio de 2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO EM GOZO DOMICILIAR À SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 154 e 157, da Lei 
Complementar n.º 117 de 19/12/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

CONSIDERANDO, o requerimento apresentado pela servidora junto ao setor de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO a anuência da Secretária Municipal de Saúde, manifestando-se favorável ao consentimento da licença prêmio em gozo 
domiciliar em favor da servidora TANIA MARGARETE LEMOS;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Licença Prêmio à servidora TANIA MARGARETE LEMOS, matricula funcional nº 3840-08, por um período de 45 (quarenta 
e cinco) dias em gozo domiciliar, referente ao período aquisitivo de 06/05/2015 à 05/05/2020, prorrogado até 15/02/2022, a ser usufruída 
no período de 02/05/2022 à 15/06/2022 (45 dias).

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

Município de Ascurra, em 02 de Maio de 2022.

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

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

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

Ascurra/SC, em 02 de Maio.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

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

http://www.ascurra.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 7585, DE 02/05/2022
Publicação Nº 3870823

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 83.102.772/0001-6PORTARIA N.º 7585 de 02 de Maio de 2022.
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE ATENDENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ARÃO JOSINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ascurra, do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, no uso da compe-
tência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada em 18 de dezembro de 2002; e

CONSIDERANDO, o artigo 2º, inciso IV da Lei nº 1053 de 23 de Março de 2007, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e ainda em observância ao artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, 
e demais legislação aplicável;

CONSIDERANDO, a justificativa apresentada na solicitação para contratação de pessoal da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e 
Promoção Social referente ao cargo de Atendente de Educação Infantil, e

CONSIDERANDO, o resultado do Processo Seletivo nº 001/2022, homologado pelo Decreto n.º 4207 de 16/03/2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Contratar temporariamente LAURIANE DA SILVA COSTA DOS SANTOS, para o cargo de Atendente de Educação Infantil, sigla - AAU, 
constante do Anexo II, Grupo III, Atividades Auxiliares, nível salarial IV-01, com carga horária de 40 horas semanais, lotada na Secretaria 
de Educação, Cultura, Desporto e Promoção Social, da Lei Complementar n.º 118, de 19/12/2011.

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

Município de Ascurra em, 02 de Maio de 2022.

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

ARÃO JOSINO DA SILVA
Prefeito de Ascurra/SC

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

Ascurra, em 02 de Maio de 2022.

Claudia Dalfovo
Auxiliar Administrativo
Diretora da Divisão de RH

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

http://www.ascurra.sc.gov.br
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA 9/2022
Publicação Nº 3868202

 

 

MUNICIPIO DE ASCURRA 
Compras e Contratos 
Termo de Adjudicação 

 
 

Pág 1 / 1 
 

 

IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO591101-370-NIHHDLAJDQRJSB-0 - Emitido por: JULIANA FISTAROL 03/05/2022 09:06:42 -03:00 
 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Concorrência 
9/2022 

Processo Administrativo: 9/2022 
Adjudicação: 1 

   

O Secretário de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o resultado da 
licitação, registrado nas atas, resolve: 
  

Adjudicar  a presente licitação nos termos e autorizar a emissão das notas de empenho das dotações abaixo indicadas: 
 
 

Recurso: 193 
Órgão: 7 - Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos 

 

Unidade: 1 - Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos 
 

Ação: 1008 - REURBANIZAÇÃO DE VIAS E PRAÇAS 
 

Elemento: 3449051980000000000 - Obras contratadas 
 

Vínculo: 1640400 - Transferências de Convênios - Estado/Outros - Reurbanização de Vias e Praças 
  

Fornecedor: 485900 - ENGEPLAN TERRAPLENAGEM SANEAMENTO E URBANISMO LTDA 
 

Sem Lote 
 

Item Produto Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total 
1 
 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
SINALIZAÇÃO, TERRAPLENAGEM, 
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTE, OBRAS 
COMPLEMENTARES E OBRAS DE 
CONTENÇÃO DA RUA INDAIAL 
(TRECHO II), VISANDO A LIGAÇÃO 
VIÁRIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE 
ASCURRA E INDAIAL, EM UM TOTAL DE 
4.487,00 METROS DE EXTENSÃO, COM 
O FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
OBRA NECESSÁRIA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, 
QUANTITATIVO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, BDI E PROJETOS, 
DENTRE OUTROS ANEXOS DO EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA N. 9/2022. 

OBRA  1 R$22.493.574,70 R$22.493.574,70 

   
Total do Fornecedor: R$22.493.574,70    

Total do Adjudicado para o Recurso: R$22.493.574,70        
  
   

 
Ascurra, 3 de maio de 2022.  
 
 
 

LEANDRO CHIARELLI 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 27/2022
Publicação Nº 3868187

 

 

MUNICIPIO DE ASCURRA 
Compras e Contratos 
Termo de Adjudicação 

 
 

Pág 1 / 1 
 

 

IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO591101-370-OLSHGTJSOXTRAP-0 - Emitido por: JULIANA FISTAROL 03/05/2022 09:32:00 -03:00 
 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO Tomada de Preços 
27/2022 

Processo Administrativo: 27/2022 
Adjudicação: 1 

   

O Secretário de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o resultado da 
licitação, registrado nas atas, resolve: 
  

Adjudicar a presente licitação nos termos e autorizar a emissão das notas de empenho das dotações abaixo indicadas: 
 
 

Recurso: 221 
Órgão: 4 - Secretaria de Educacao Esporte e Cultura 

 

Unidade: 1 - Secretaria de Educacao 
 

Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO INTEGRADO DE ENSINO 
 

Elemento: 3449051910000000000 - Obras em andamento 
 

Vínculo: 1010000 - Receitas de Impostos - Educação 
  

Fornecedor: 179965 - CONSTRUTORA F & F EIRELI - EPP 
 

Sem Lote 
 

Item Produto Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total 
1 
 

REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 
PARQUE PER TUTTI, EM UM TOTAL DE 
159,00M² DE ÁREA A REFORMAR, COM 
O FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
OBRA NECESSÁRIA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL 
DE CÁLCULO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETOS, 
DENTRE OUTROS ANEXOS DO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS N. 27/2022. 

OBRA  0,391 R$164.200,23 R$64.200,23 

   
Total do Fornecedor: R$64.200,23    

Total do Adjudicado para o Recurso: R$64.200,23        

Recurso: 320 
Órgão: 4 - Secretaria de Educacao Esporte e Cultura 

 

Unidade: 1 - Secretaria de Educacao 
 

Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO INTEGRADO DE ENSINO 
 

Elemento: 3449051910000000000 - Obras em andamento 
 

Vínculo: 1620500 - Transf. especial estado/educação- Portaria 412/SEF- constr., reforma e adptação banheiros Parque Per Tutti. 
  

Fornecedor: 179965 - CONSTRUTORA F & F EIRELI - EPP 
 

Sem Lote 
 

Item Produto Unidade Marca Quantidade Unitário Valor Total 
1 
 

REFORMA DOS SANITÁRIOS DO 
PARQUE PER TUTTI, EM UM TOTAL DE 
159,00M² DE ÁREA A REFORMAR, COM 
O FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
OBRA NECESSÁRIA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL 
DE CÁLCULO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETOS, 
DENTRE OUTROS ANEXOS DO EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS N. 27/2022. 

OBRA  0,609 R$164.200,23 R$100.000,00 

   
Total do Fornecedor: R$100.000,00    

Total do Adjudicado para o Recurso: R$100.000,00        
  
  

  
 Ascurra, 3 de maio de 2022. 
 
 
 

LEANDRO CHIARELLI 
Secretário de Administração e Finanças 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 9/2022
Publicação Nº 3868194

 

 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 
 

Compras e Contratos 

 
Pág 1 / 1 

 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
CONCORRÊNCIA N. 9/2022 

 

 
 
Objeto: pavimentação asfáltica, sinalização, terraplenagem, drenagem e obras de arte corrente, obras 
complementares e obras de contenção da Rua Indaial (trecho II), visando a ligação viária entre os municípios de 
Ascurra e Indaial, em um total de 4.487,00 metros de extensão, com o fornecimento de todo material, equipamentos e 
mão de obra necessária, conforme memorial descritivo, quantitativo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro, BDI e projetos, dentre outros anexos deste edital. 
 
Tendo em vista o resultado da licitação registrado na ata de abertura, HOMOLOGO, nesta data, o referido resultado, 
considerando vencedor da licitação, o seguinte participante:  
 
 

485900 - ENGEPLAN TERRAPLENAGEM SANEAMENTO E URBANISMO LTDA 
 

Item Produto Unid  Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO, 

TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OBRAS DE ARTE 
CORRENTE, OBRAS COMPLEMENTARES E OBRAS 
DE CONTENÇÃO DA RUA INDAIAL (TRECHO II), 
VISANDO A LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE OS MUNICÍPIOS 
DE ASCURRA E INDAIAL, EM UM TOTAL DE 4.487,00 
METROS DE EXTENSÃO, COM O FORNECIMENTO DE 
TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
NECESSÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 
QUANTITATIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, BDI E 
PROJETOS, DENTRE OUTROS ANEXOS DO EDITAL 
DE CONCORRÊNCIA N. 9/2022. 

OBRA  1 R$22.493.574,70 R$22.493.574,70 

    
Total do Fornecedor: R$22.493.574,70 

  

Ascurra, 3 de maio de 2022.  
  

 
LEANDRO CHIARELLI 

Secretário de Administração e Finanças 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 27/2022
Publicação Nº 3868179

 

 

MUNICÍPIO DE ASCURRA 
 

Compras e Contratos 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N. 27/2022 

 

 
 
Objeto: reforma dos sanitários do parque Per Tutti, em um total de 159,00m² de área a reformar, com o fornecimento 
de todo material, equipamentos e mão de obra necessária, conforme memorial descritivo, memorial de cálculo, 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos, dentre outros anexos do edital de tomada de preços n. 
27/2022. 
 
Tendo em vista o resultado da licitação registrado na ata de abertura, HOMOLOGO, nesta data, o referido resultado, 
considerando vencedor da licitação, o seguinte participante:  
 
 

179965 - CONSTRUTORA F & F EIRELI - EPP 
 

Item Produto Unid     Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PARQUE PER TUTTI, 

EM UM TOTAL DE 159,00M² DE ÁREA A REFORMAR, 
COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, 
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE 
CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETOS, 
DENTRE OUTROS ANEXOS DO EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇOS N. 27/2022. 

OBRA  1 R$164.200,23 R$164.200,23 

    
Total do Fornecedor: R$164.200,23 

  

Ascurra, 3 de maio de 2022.  
  

 
LEANDRO CHIARELLI 

Secretário de Administração e Finanças 
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Atalanta

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19-2022, Nº 20-2022, Nº 21-2022, Nº 22-2022, Nº 23-2022, Nº 24-2022 E 
Nº 25-2022

Publicação Nº 3870632

PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO – EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
PARA REGISTRO DE PREÇOS
MULTIENTIDADE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: ALFREDO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ Nº 21.593.746/0001-26).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITENS A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 4, Nº 6, Nº 7, Nº 14, Nº 22, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 38, Nº 43, Nº 47, Nº 52 E Nº 55.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 71.511,00 (SETENTA E UM MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ Nº 00.802.002/0001-02).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITEM A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 3.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 43.920,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 21/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: CLEITON DE SOUZA COMERCIAL (CNPJ Nº 18.531.205/0001-69).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITENS A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 1, Nº 2, Nº 8, Nº 11, Nº 12, Nº 15, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 37, Nº 40, Nº 44, Nº 46, Nº 49 E Nº 53.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 94.353,70 (NOVENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: EONIX COMERCIAL EIRELI (CNPJ Nº 05.937.672/0001-41).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITENS A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 9, Nº 10, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 23, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 39, Nº 41, 
Nº 42, Nº 48, Nº 50, Nº 51, Nº 54 E Nº 55.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 50.406,95 (CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 25.267.561/0001-82).
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OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITENS A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 5 E Nº 45.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: 65.514,00 (SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ Nº 09.168.745/0001-42).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITENS A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 27, Nº 28 E Nº 29.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 20.880,00 (VINTE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2022
ORGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ATALANTA (CNPJ Nº 83.102.616/0001-09).
DETENTORA DA ATA: SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA (CNPJ Nº 39.665.478/0001-95).
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ATALANTA E DEMAIS SECRETARIAS, INCLUINDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022.
ITEM A QUAL FOI VENCEDORA: Nº 13.
VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 1.957,50 (MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: 03/05/2022 À 03/05/2023.
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.

ATALANTA, 03 DE MAIO DE 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 019/2022
Publicação Nº 3867942

DECRETO Nº 019/2022
“Anula e Suplementa Dotação Orçamentária e dá Outras Providências.”

O Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei nº 1680 de 24 de novembro 
de 2021:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Suplementação na importância de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) 
destinados a reforçar a seguinte dotação do orçamento do Município para o corrente exercício:

06.00 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
06.01 – SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.451.0064.1.007 – Implantação Urbanística
4.4.90.00.00.00.01.64.0134 – Aplicações Diretas .............................................  R$ 80.000,00

Art. 2º - O crédito aberto por este Decreto correrá por conta do excesso de arrecadação da fonte de recursos 01.64.0134 - Transferências 
de Convênios - Estado/Outros no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

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

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

Prefeitura Municipal de Atalanta (SC), 19 de abril de 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 020/2022
Publicação Nº 3867943

DECRETO Nº 020/2022

"Homologa o Resultado da Chamada Pública nº 002/2022 do Município de Atalanta - SC"

JUAREZ MIGUEL RODERMEL, Prefeito Municipal de Atalanta, Estado de Santa Catarina, uso de suas atribuições legais DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado da Chamada Pública nº 002/2022, em conformidade com o anexo I do presente Decreto.

Art. 2º - A relação de candidatos aprovados, habilitados à nomeação segundo a necessidade da administração municipal, respeitada a 
ordem de classificação.

Art. 3º - Em face desta homologação e da escorreita condução e execução do certame, resta encerrado o mesmo.

Atalanta - SC, 02 de maio de 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022
Publicação Nº 3871067

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022

REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALANTA – SC, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ES-
PECIALMENTE PELA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02, A VISTA DO 
PARECER CONCLUSIVO EXARADO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, RESOLVE:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR A LICITAÇÃO NESTES TERMOS:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA 
OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAN-
TA - SC, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO E CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL.

NÚMERO DO PROCESSO: 16/2022

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 16/2022.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 03 DE MAIO DE 2022.

PROPONENTES VENCEDORAS:

• LIGA DESPORTIVA DA MICRORREGIÃO DA CEBOLA, INSCRITA NO CNPJ Nº

08.801.620/0001-31, VENCEDORA DO ITEM Nº 1, NO VALOR TOTAL DE R$ 18.125,00 (DEZOITO MIL E CENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

• LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ, INSCRITA NO CNPJ Nº 83.780.916/0001-39, VENCEDORA DO ITEM 
Nº 2, NO VALOR TOTAL DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).

ATALANTA, 03 DE MAIO DE 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 027/2022
Publicação Nº 3867919

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA

PORTARIA Nº 027/2022

O Prefeito Municipal de Atalanta, usando da competência que lhe confere o artigo 232 da Lei Complementar nº 005/2011 e o item IX do 
artigo 65 da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder Licença Gestação a Servidora ACT REGIANE DA SILVA, por um período de 120 (cento e vinte) dias, conforme Atestado Médico 
arquivado no Departamento de Pessoal desta Prefeitura Municipal, a partir da data de 02 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Atalanta
02 de maio de 2022.

JUAREZ MIGUEL RODERMEL
Prefeito Municipal
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Aurora

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 019/2022
Publicação Nº 3869249

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 001/2022 e 002/2022 de 10 janeiro de 2022, no 
exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 16 de maio de 2022, ás 09:00:00 
horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA SETOR DE LICITAÇÕES ROD. SC 350 - KM 364 - Nº 408 - CENTRO - AURORA - SC, a reunião 
de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitação nº. 019/2022, na modalidade de Pregão Presencial.
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.

FINALIDADE:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE AGREGADOS: BRITA N° 1, BRITA N° 2, PÓ DE BRITA, PEDRISCO, BRITA 
CA4 BASE, RACHÃO, CASCALHO BRITADO, MATACO, TUBOS, PISO TÁTIL (GUIA CEGO), MEIO FIO, GRELHAS (BOCA DE LOBO) E LAJOTAS 
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS PARA O MUNICIPIO DE AURORA - SC”. Conforme especificações e 
quantitativos constantes do ANEXO I.

Aurora, 03 de maio de 2022.

ALEXSANDRO KOHL
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2022
Publicação Nº 3869268

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
AVISO DE LICITAÇÃO

A comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora, nomeada pelo Decreto Nº. 001/2022 e 002/2022 de 10 janeiro de 2022, no 
exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que se realizará no dia 17 de maio de 2022, ás 09:00:00 
horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA SETOR DE LICITAÇÕES ROD. SC 350 - KM 364 - Nº 408 - CENTRO - AURORA - SC, a reunião 
de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitação nº. 020/2022, na modalidade de Pregão Presencial.
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que determina a Lei 8.666/93.

FINALIDADE:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ASFALTO CBUQ PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍ-
PIO DE AURORA - SC”. Conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I.

Aurora, 03 de maio de 2022.

ALEXSANDRO KOHL
Prefeito Municipal
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Balneário Arroio do Silva

prefeitura

DECRETO Nº 074/2022
Publicação Nº 3871032

Decreto n° 074, de 02 de maio de 2022.

DESIGNA A SENHORA JULIANA RAFAEL GOMES ALVES, OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR, PARA EXERCER 
O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I, PARA ATUAR NA E.M.E.B PROFESSORA 
JAIRA VIEIRA BORGES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Evandro Scaini, Prefeito Municipal de Balneário Arroio do Silva, no uso das atribuições legais conferidas no disposto dos Incisos I, II, XXII e 
XXVI, do Artigo 58 da Lei Orgânica do Município e c/c com o § 2°, do Artigo 6º, da Lei Complementar Municipal nº 110, de 13 de dezembro 
de 2019, e

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de Designar Servidor Efetivo Municipal para exercer Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Escola 
de Ensino Fundamental I, visando à necessidade administrativa, na questão;

CONSIDERANDO que a Servidora Pública Municipal a Senhora JULIANA RAFAEL COMES ALVES ocupante de Cargo Efetivo de Professor, ora 
designada para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Escola de Ensino Fundamental I, optou pelos vencimentos do 
cargo em comissão;

CONSIDERANDO a constatação dos relevantes serviços prestados com eficiência e eficácia de produtividade em suas funções e ao exercício 
pleno às atribuições exigentes ao Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I;

CONSIDERANDO que os Cargos em Comissão são aqueles de Livre Escolha e Nomeação em Caráter Transitório, podendo ser exonerados 
por Ato Administrativo Discricionário, conforme oportunidade e conveniência da Administração Pública;

CONSIDERANDO finalmente, o evidente interesse e necessidade da administração pública;

DECRETA:

Art. 1º Fica designada a Senhora JULIANA RAFAEL GOMES ALVES, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professor da Rede Municipal 
de Ensino, brasileira, maior, divorciada, nascida em 18 de setembro de 1979, portadora do RG nº 31445357- SSP/SC, inscrita no Cadastro 
das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n° 912.518.779-15, matrículas nº 6776-11, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Diretor de Escola de Ensino Fundamental I, Para Atuar Na E.M.E.B Professora Jaira Vieira Borges, constante do 
Anexo XIII, da Lei Complementar Municipal nº 111, de 13 de dezembro de 2019 e suas alterações subseq-entes, vinculada à Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes, do Poder Executivo Municipal, com direito a percepção do vencimento equivalente ao Código DAS-02, com 
jornada de trabalho de tempo integral, de 40 horas semanais, e em regime de dedicação exclusiva.

Art. 2º A servidora ora designada fará jus ao Vencimento estabelecido no caput do Artigo 1º, enquanto perdurar no Cargo de Provimento 
em Comissão até a sua Revogação, por conveniência da Administração, sem direito a percepção de verbas rescisórias, passando automa-
ticamente a exercer o Cargo de Provimento Efetivo de Professor e suas atribuições inerentes, percebendo seus Vencimentos atuais com as 
devidas vantagens inerentes ao Cargo Efetivo.

Art. 3º A Servidora Pública ora designada para o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Escola de Ensino Fundamental I, Para 
Atuar Na E.M.E.B Professora Jaira Vieira Borges, nomeada nos termos deste Decreto é assegurado à filiação ao Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS, conforme Legislação Federal pertinente, cujas despesas correrão à conta das dotações orçamentárias correspondentes e 
constantes da Lei Orçamentária vigente.

Art. 4º Fica o Departamento de Pessoal encarregado de proceder às anotações e aos procedimentos administrativos que se façam neces-
sários ao cumprimento do presente Decreto

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 02 de maio de 2022.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 02 de maio de 2022.
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EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 02 de maio de 2022.

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 965/2022
Publicação Nº 3869232

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 965/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a MARCELINO VALÉRIO DE SOUZA CONFORTI no cargo de COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, do quadro de 
pessoal, da Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 05/01/2021 a 04/01/2022 a partir do dia 
02/05/2022, com gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 966/2022
Publicação Nº 3869197

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 966/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA no cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, do quadro de pessoal, da 
Administração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 17/09/2020 a 16/09/2021 a partir do dia 02/05/2022, 
com gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças
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PORTARIA 967/2022
Publicação Nº 3869206

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 967/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a FERNANDO MARIOT no cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, do quadro de pessoal, da Administração 
Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 01/04/2020 a 31/03/2021 a partir do dia 02/05/2022, com gozo de 
30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 968/2022
Publicação Nº 3869204

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 968/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a CLEODILCE LOPES BORBA no cargo de AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, do quadro de pessoal, da Adminis-
tração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 09/11/2020 a 08/11/2021 a partir do dia 02/05/2022, com 
gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 969/2022
Publicação Nº 3869233

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 969/2022
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O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a PRISCILA MARCOS COSTA no cargo de AUXÍLIAR OPERACIONAL DE CRECHE, do quadro de pessoal, da Ad-
ministração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 06/01/2022 a 05/01/2023 a partir do dia 02/05/2022, 
com gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 970/2022
Publicação Nº 3869201

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 970/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a ALICE TERESINHA DE MATOS RIBEIRO no cargo de CONSELHEIRA TUTELAR, do quadro de pessoal, da Admi-
nistração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 10/01/2021 a 09/01/2022 a partir do dia 02/05/2022, com 
gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 971/2022
Publicação Nº 3869217

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 971/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE
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Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a HENRIQUE SOARES DE SOUZA no cargo de ASSESSOR JURÍDICO, do quadro de pessoal, da Administração 
Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 04/01/2021 a 03/01/2022 a partir do dia 02/05/2022, com gozo de 
30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 972/2022
Publicação Nº 3869237

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 972/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a REJANE MIRANDA CRUZ no cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM - ESF, do quadro de pessoal, da Administra-
ção Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 03/01/2020 a 02/01/2021 a partir do dia 02/05/2022, com gozo 
de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 973/2022
Publicação Nº 3869228

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 973/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a LUCAS BORGES FERNANDES no cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, do quadro de pessoal, da Administração 
Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 03/02/2020 a 02/02/2021 a partir do dia 02/05/2022, com gozo de 
20 dias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 974/2022
Publicação Nº 3869211

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 974/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a GUSTAVO AMBONI no cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, do quadro de pessoal, da Ad-
ministração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 04/01/2021 a 03/01/2022 a partir do dia 02/05/2022, 
com gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA 975/2022
Publicação Nº 3869239

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

PORTARIA N. 975/2022

O prefeito EVANDRO SCAINI, do município de Balneário Arroio do Silva, do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo inciso I, II,II do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal de Balneário Arroio do Silva.

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER FÉRIAS a ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA JUNIOR no cargo de SECRETÁRIO DE SAÚDE, do quadro de pessoal, da Ad-
ministração Municipal de Balneário Arroio do Silva, referente ao período aquisitivo 04/01/2021 a 03/01/2022 a partir do dia 02/05/2022, 
com gozo de 30 dias.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrato.

Balneário Arroio do Silva, 02 de Maio de 2022.

Registrada e Publicada a presente portaria na Secretaria de Administração de Finanças nesta nada.
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EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

WILKER CORREA MACIEL
Secretário de Administração e Finanças

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022
Publicação Nº 3870999

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 26DA7B02AEBF9D277B1BC8C52D05AA7EB41E5381
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 17/2022

OBJETO: Contratação de empresa (s) para fornecimento de piso modular poliesportivo e de refletor de led para melhorias na Arena Esportiva 
Central, situada na Praça Agustinelli, conforme portaria nº 468/SEF e especificações contidas no termo de referência deste edital.

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei complementar Municipal nº 117/2021.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 16 de maio de 2022, às 13h00min.

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 16 de maio de 2022, às 13h00min.

PLATAFORMA: www.gov.br/compras.

EDITAL: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br, www.arroiodosilva.sc.gov.br, HTTPS://www.gov.br/compras/pt-br.

Balneário Arroio do Silva/SC, 03 de maio de 2022.

EVANDRO SCAINI
Prefeito Municipal

http://www.gov.br/compras
mailto:administracao@arroiodosilva.sc.gov.br
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Balneário Barra do Sul

prefeitura

AVISOS DE LICITAÇÃO TP 12/2022
Publicação Nº 3868311

Município de Balneário Barra do Sul – SC

Secretaria Municipal de Obras, Serv. Públicos e Transportes

Tomada de Preços nº 12/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para executar a reforma do telhado das Secretarias (Antigo Mercado Público Municipal), 
localizado na Av. Paulista, 169 no bairro Centro (Boca da Barra). Obra que deverá ser executada conforme o projeto arquitetônico da obra, 
memorial descritivo, cronograma de obras e planilha orçamentária.

Data/horário: 20/05/2022 às 09:00 horas na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura.

Informações Complementares: O edital encontra-se à disposição dos interessados na página da Prefeitura Municipal www.balneariobarra-
dosul.sc.gov.br.

Balneário Barra do Sul-SC, 02 de maio de 2022.

Antonio Rodrigues
Prefeito Municipal

http://www.balneariobarradosul.sc.gov.br
http://www.balneariobarradosul.sc.gov.br
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EDITAL DE LANÇAMENTO 007/2022
Publicação Nº 3868730

 

 

 

 
EDITAL DE LANÇAMENTO Nº 007/2022 

NÃO ADERENTES AO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA 
LEI Nº 1.524 DE 16 DE ABRIL 2021 

 
 

RUA: CESAR MENDES (PINHEIROS, MARIA FERNANDA) 
 
 
O Prefeito Municipal de Balneário Barra do Sul-SC, Antônio Rodrigues, e o 
Secretário Municipal de Administração e Finanças, nos termos do que preceitua 
Lei Nº 1.524, de 16 de Abril de 2021 e posteriores alterações, fazem saber que 
passa a vigorar o prazo legal para o lançamento da contribuição de melhoria 
resultante da obra de Pavimentação Comunitária da Rua CESAR MENDES, 
especialmente para os proprietários lindeiros não aderentes ao Programa de 
Pavimentação com lajotas que tenham seus imóveis valorizados em decorrência da 
obra, limitada à cobrança aos custos dessa última – nos termos da legislação 
vigente. 
 
1 – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
 
O presente memorial descreve normas para a execução dos serviços de meio-fio, 
pavimentação e boca de lobo em vias urbanas da cidade, compreendendo todas as 
atividades necessárias para a execução da obra em observância ao edital de 
credenciamento 001/2021: serviços de colocação de lajotas sextavadas, serviços de 
colocação de meio fio, serviços terraplanagem, drenagem e sinalização. 
 
 
2.0 – DELIMITAÇÃO DO TRECHO 
 
Rua Cesar Mendes: Trecho compreendido entre à Rua da Saudade e lagoa, tendo 
como confrontação os lotes relacionados no ANEXO II deste edital. 
 
 
 
3.0 – DO CUSTO (observar as mesmas regras utilizadas aos aderentes) 
 
3.1 – Custo Total................................................................................R$ 167.517,40 
3.2 – Sem Aceite................................................................................ R$ 34.555,20 
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Com Aceite 
 

Proprietário INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Testada 
Frente 

Largura 
da Rua 

Total R$ 

Osni Negherbon 01.03.167.0477.001 39,60 8,00 R$ 14.573,00 
Rui Jan Dobner 01.03.168.0005.001 12,20 8,00 R$ 4.490,00 

Jorge Alberto Ziehe 01.03.168.0010.001 14,00 8,00 R$ 5.152,00 
Paula de Freitas 01.03.167.0528.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Janaina de Lima Trupel 01.03.167.0488,001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Gilson José Vieira 01.03.167.0426.001 12,00 8,00 R$ 4.416,00 
Gilson José Vieira 01.03.167.0400.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Antonio Carlos da Silva 01.03.168.0091.001 13,20 8,00 R$ 4.858,00 
Carlos Alberto Schubert 01.03.168.0039.001 23,50 8,00 R$ 8.648,00 
Carlos Alberto Schubert 01.03.168.0013.001 26,20 8,00 R$ 9.642,00 

Adamir Monte Castelo Ayroso 01.03.167,0322.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Nelson Pedroso de Quadros 01.03.167.0348.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Eliezer da Silva 01.03.168.0143.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Silvio Leal Lussolli 01.03.168.0195.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Adalgiso Dias Neto 01.03.168.0182.001 13,25 8,00 R$ 4.876,00 

Frederico Santos Becker 01.03.168.0156.001 13,10 8,00 R$ 4.821,00 
Julio Cesar Frost 01.03.168.0169.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Julio Frost Junior 01.03.167.0335.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Taylor Felizari 01.03.167.0452.001 13,25 8,00 R$ 4.876,00 
Nelson Nunes Borges 01.03.168.0052.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Juliana Vanessa Tonolli Luçolli 01.03.168.0078.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Cid Moreira de Araujo 01.03.168.0104.001 13,20 8,00 R$ 4.858,00 

Iraci Junkes 01.03.167.0387.001 12,85 8,00 R$ 4.729,00 
Rocete do Rocio Alves de Bastos 01.03.168.0130.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Giovani da Conceição Inacio 01.03.167.0374.001 6,15 8,00 R$ 2.263,00 
Claudio Felizari 01.03.167.0374.001 5,95 8,00 R$ 2.190,00 

Noldino Treichel 01.03.167.0361.001 12,90 8,00 R$ 4.748.00 
Airton José Kluck 01.03.168.0117.001 13,05 8,00 R$ 4.803,00 

     
Total    R$ 132.962,20 

Observação: Valores referenciados conforme acordo e contrato entre moradores e empresa. 
 

Total s/ aceite R$ 34.555,20 
Proprietário Inscrição Imobiliária Testada 

Frente 
Largura 
da Rua 

Total R$ 

Carlos dos Santos 01.03.167.0413.001 15,20 8,00 R$ 5.593,60 
Maria Iolita da Cunha 01.03.167.0465.001 13,60 8,00 R$ 5.004,80 

Waldemiro Alves 01.03.168.0235.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 
Jaime Steuernagel 01.03.167.0309.001 25,90 8,00 R$ 9.531,20 

Jurema Campos Horn 01.03.168.0065.001 13,20 8,00 R$ 4.857,60 
Valdeci Cipriano 01.03.167.0439.001 13,00 8,00 R$ 4.784,00 

Total    R$ 34.555,20 
 

Observada a hipótese de incidência relativa à valorização dos imóveis, a cobrança 
dos não aderentes terá como limite o custo da obra (planilha em anexo a este 
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edital), computadas as despesas de estudos, projetos e todos os investimentos 
necessários para que os benefícios dela decorrentes.  
 
O fator de absorção do benefício da valorização será de até 100% (cem por cento) 
sobre a valorização dos imóveis beneficiados. 
 
4.0 – RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA 
 
Além da responsabilidade quanto aos 20% de não aderentes, ficará ao encargo do 
Município o fornecimento dos seguintes serviços e materiais: 
 
a) Sub – base quando necessário; 
b) Drenagem pluvial quando necessário; 
c) Drenagem profunda quando necessário; 
d) Regularização e compactação do subleito quando necessário; 
 
5.0 – PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento dos custos da obra referida neste Edital será efetuado pelos 
contribuintes não aderentes, à Fazenda Municipal, obedecendo às disposições da 
lei complementar 50/93: 
 
6.0 – OPÇÃO DE PAGAMENTO 
 
As condições de pagamento para o contribuinte aderente serão aquelas 
estabelecidas no contrato firmado com a empresa executante.  
 
     7.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
São partes integrantes deste Edital a relação dos imóveis abrangidos e respectivos 
contribuintes.  
 
O Município se responsabilizará pelo pagamento junto à empresa executora e após 
lançará o correspondente do valor a ser pago pelo contribuinte não aderente, no 
ano seguinte junto com o carnê de IPTU.  
 
Os proprietários não aderentes dos imóveis que serão beneficiados com a obra de 
que trata o presente Edital, têm o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação do mesmo, para a impugnação de quaisquer dos elementos constantes, 
que estão à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Planejamento, 
durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova. 
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A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria  Municipal de Planejamento através 
de petição, que servirá para o inicio do processo administrativo, na qual o 
proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização, cálculos, custo 
da obra e número de prestações. 
       
Balneário Barra do Sul, 03 de Maio de 2022. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Altair Delagnelo Marques 

(Secretário de Planejamento) 

ALTAIR DELAGNELO 
MARQUES:00632196971

Assinado de forma digital por 
ALTAIR DELAGNELO 
MARQUES:00632196971 
Dados: 2022.05.03 10:36:26 -03'00'
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OFICIO 004/2022-CONSELHO DA CIDADE
Publicação Nº 3870568

 

 

 

 
 
 
 
Ofício Conselho/Cidade n° 004/2022 
 

Balneário Barra do Sul, 02 de maio de 2022. 
 
 
 
Assunto: Convocação para Assembleia Geral Ordinária apresentação de novas pautas. 
 

Convoco os conselheiros nomeados para a Reunião Ordinária, com base no Artigo 13 § 
1° do regimento interno do conselho da cidade, conforme descrito abaixo: 

 
Data: 01 de junho de 2022 
 
Horário: 19:00 horas 
 
Local: Seplan - Avenida Paulista esq. Pedro de Souza, 169 – Centro – Boca da Barra 

Pauta: A definir 
 
Obs. Caso não possa comparecer comunicar ao Suplente 
 
Sendo que serão tomadas todas as medidas de prevenção contra a covid-19. 
Contamos com a presença de todos!  
 
Atenciosamente, 
 
 
 

ALTAIR DELAGNELO MARQUES 
Presidente do Conselho da Cidade 
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PORTARIA DE APOSENTADORIA N 004/2022
Publicação Nº 3872135

 

 

Rua Joaquim João Luiz, nº 116 - Centro - 89.247-000 - Balneário Barra do Sul   

IPBS - CNPJ 05.018.753/0001-48 – email: contato@ipbs.sc.gov.br – fone: +55 47 3448-1213 

 
 

 
 
 

PORTARIA nº 004/2022 
 
Concede benefício de aposentadoria por 
Invalidez à JESSEL VECHTER. 
 
 

O Diretor Executivo do IPBS, Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Balneário Barra do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais, 

 
Considerando ter o segurado feito prova da condição de servidor público 

do município de Balneário Barra do Sul, ocupante do cargo de Professor, conforme a data de sua 
posse, a qual se deu em 05/05/2000 e estar o mesmo filiado ao regime de previdência próprio 
deste Instituto, nos termos do art. 8°, I da LCM 18/2008; 

 
Considerando que o segurado comprovou tempo de contribuição no 

serviço público do Município de Balneário Barra do Sul, equivalente a 21 (vinte e um) anos, 07 
meses e 18 dias e, tempo de contribuição na iniciativa privada de 4 (quatro) anos, 8 meses e 23 
dias. 

 
Considerando ausência de deduções de afastamento por licenças nos 

termos da lei municipal, e que não houve outros afastamentos que pudessem caracterizar perda 
da qualidade de segurado do IPBS, bem como, realizada as necessárias contribuições 
previdenciárias em todo o período, nos termos do art. 49, p. único e art. 56, p. único da LCM 
18/2008; 

 
Considerando que o servidor passou por várias perícias médicas, e que, 

além delas, apresentou todos os exames e documentos comprobatórios de sua atual condição ao 
Instituto de Previdência de Balneário Barra do Sul, 

 
 

Resolve: 
 

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez com 
Proventos Integrais, com Paridade ao Servidor Público Municipal, JESSEL VECHTER (matrícula 
19414-00), brasileiro, solteiro, Professor, nível 1, referência E, portador da carteira de identidade 
com registro geral n.º 371.360-1, inscrito no cadastro de pessoas físicas do ministério da fazenda 
sob n.º 2/R818.316/SSI/SC residente e domiciliado na Rua Manoel Ferreira n.º 87, Bairro Centro, 
CEP 89.247-000, na cidade de Balneário Barra do Sul, no Estado de Santa Catarina, 
representado neste e outros atos por sua Curadora, Sra. Meronci Wechter, brasileira, solteira, 
Comerciante, portadora da Carteira de Identidade com registro geral n.º 8181411, inscrita no 
cadastro de pessoas físicas do ministério da fazenda sob n.º 685.030.089-04, conforme o que 
dispõe os artigos n.º 21 c/c art. 43 da L.C.M 18/2008 e EC n.º 70/2012. 
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Rua Joaquim João Luiz, nº 116 - Centro - 89.247-000 - Balneário Barra do Sul   

IPBS - CNPJ 05.018.753/0001-48 – email: contato@ipbs.sc.gov.br – fone: +55 47 3448-1213 

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

efeitos a contar a partir do dia 01 de maio de 2022. 
 
 
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

 
 

Balneário Barra do Sul, 25 de abril de 2022 
 
 
 
 

Geerli Costa 
Diretor Executivo do IPBS 

 
 

Homologo: 
 
 

 
Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

ANTONIO 
RODRIGUES:5014
5886972

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
RODRIGUES:501458869
72
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PORTARIA DE APOSENTADORIA N 005/2022
Publicação Nº 3872137

 

 

Rua Joaquim João Luiz, nº 116 - Centro - 89.247-000 - Balneário Barra do Sul   

IPBS - CNPJ 05.018.753/0001-48 – email: contato@ipbs.sc.gov.br – fone: +55 47 3448-1213 

 
 

 
 
 

PORTARIA nº 005/2022 
 

 
Concede benefício de aposentadoria por 
Invalidez à SOLI SEVERO DOS SANTOS. 
 
 
 

O Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Balneário Barra do Sul (IPBS) Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
Considerando ter o segurado feito prova da condição de servidor público 

do município de Balneário Barra do Sul, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
conforme a data de sua posse, a qual se deu em 01/04/1996 e estar o mesmo filiado ao regime de 
previdência próprio deste Instituto, nos termos do art. 8°, I da LCM 18/2008; 

 
Considerando que o segurado comprovou tempo de contribuição no 

serviço público do Município de Balneário Barra do Sul, equivalente a 25 (vinte e cinco) anos, 07 
meses e 15 dias e, tempo de contribuição na iniciativa privada de 05 (cinco) anos, 1 mês e 09 
dias. 

 
Considerando ausência de deduções de afastamento por licenças nos 

termos da Lei Municipal, e que não houve outros afastamentos que pudessem caracterizar perda 
da qualidade de segurado do IPBS, bem como, realizada as necessárias contribuições 
previdenciárias em todo o período, nos termos do art. 49, p. único e art. 56, p. único da LCM 
18/2008; 

 
Considerando que o servidor passou por várias perícias médicas, e que, 

além delas, apresentou todos os exames e documentos comprobatórios de sua atual condição ao 
Instituto de Previdência de Balneário Barra do Sul, 

 
 

Resolve: 
 

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez com 
Proventos Integrais, com Paridade, ao Servidor Público Municipal, SOLI SEVERO DOS SANTOS 
(matrícula n.º 194832-00), brasileiro, casado, Auxiliar de Serviços Gerais, nível 3, referência G, 
portador da carteira de identidade com registro geral n.º 2R 818.778, inscrito no cadastro de 
pessoas físicas do ministério da fazenda sob n.º 016.840.539-35 residente e domiciliado na Rua 
Cleto Rosa, sem numeração, Bairro Salinas , CEP 89.247-000, na cidade de Balneário Barra do 
Sul, no Estado de Santa Catarina, com fulcro conforme o que dispõe os artigos n.º 21 c/c art. 43 
da L.C.M 18/2008 e EC n.º 70/2012.  
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Rua Joaquim João Luiz, nº 116 - Centro - 89.247-000 - Balneário Barra do Sul   

IPBS - CNPJ 05.018.753/0001-48 – email: contato@ipbs.sc.gov.br – fone: +55 47 3448-1213 

 
 
 

 
 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar a partir do dia 01 de maio de 2022. 

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

 
 

Balneário Barra do Sul, 25 de abril de 2022 
 

 
 

Geerli Costa 
Diretor Executivo do IPBS 

 
 

Homologo: 
 
 

 
Antonio Rodrigues 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

ANTONIO 
RODRIGUES:501
45886972

Assinado de forma 
digital por ANTONIO 
RODRIGUES:5014588
6972
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TERMO DE POSSE-EZEQUIEL VICENTE-03/05/2022
Publicação Nº 3868029

 

 

 

TERMO DE POSSE 
 

EMPOSSAR CANDIDATO APROVADO NO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018, PARA O CARGO 
DE MOTORISTA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL 
 
Considerando a existência de cargo suficiente para a investidura dos aprovados no 
Concurso Público 001/2018; 
 
Considerando a existência de vaga ao respectivo cargo; 
 
Considerando finalmente a necessidade da posse. 
 
RESOLVE: 
 
 Empossar o (a) Sr (a). EZEQUIEL VICENTE, portador (a) do RG 4594485 e 
CPF nº 032.947.289-56, número de inscrição 2302203, por ter logrado êxito no 
concurso público 001/2018 realizado em 16 de dezembro de 2018 e homologado em 
28 de janeiro de 2019 através do Decreto 1.494/2019, para o cargo de provimento 
efetivo de MOTORISTA, com carga horária de 40hs semanais, com as funções 
compatíveis ao cargo e devendo cumprir 36 meses de Estágio probatório de acordo 
com a Constituição Federal de 1988.  

O servidor nomeado passa a integrar o quadro de funcionários em regime 
Estatutário, Lei Municipal 094/94 de 26.12.94 (Estatuto dos Servidores Públicos). 

 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 

Balneário Barra do Sul, em 03 de maio de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
EZEQUIEL VICENTE 

CPF n.º 032.947.289-56 
 
 

 
______________________________ 

ANTÔNIO RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

ANTONIO 
RODRIGUES:501458
86972

Assinado de forma digital 
por ANTONIO 
RODRIGUES:50145886972
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TERMO DE POSSE-JULIANDRO ROBERTO PEREIRA-03/05/2022
Publicação Nº 3868027

 

 

 

TERMO DE POSSE 
 

EMPOSSAR CANDIDATO APROVADO NO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018, PARA O CARGO 
DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL 
 
Considerando a existência de cargo suficiente para a investidura dos aprovados no 
Concurso Público 001/2018; 
 
Considerando a existência de vaga ao respectivo cargo; 
 
Considerando finalmente a necessidade da posse. 
 
RESOLVE: 
 
 Empossar o (a) Sr (a). JULIANDRO ROBERTO PEREIRA, portador (a) do 
RG 3.515.082 e CPF nº 037.260.679-22, número de inscrição 2302956, por ter 
logrado êxito no concurso público 001/2018 realizado em 16 de dezembro de 2018 e 
homologado em 28 de janeiro de 2019 através do Decreto 1.494/2019, para o cargo 
de provimento efetivo de  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária 
de 40hs semanais, com as funções compatíveis ao cargo e devendo cumprir 36 
meses de Estágio probatório de acordo com a Constituição Federal de 1988.  

O servidor nomeado passa a integrar o quadro de funcionários em regime 
Estatutário, Lei Municipal 094/94 de 26.12.94 (Estatuto dos Servidores Públicos). 

 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 

Balneário Barra do Sul, em 03 de maio de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
JULIANDRO ROBERTO PEREIRA 

CPF n.º 037.260.679-22 
 
 

 
______________________________ 

ANTÔNIO RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

ANTONIO 
RODRIGUES:5014588
6972

Assinado de forma digital 
por ANTONIO 
RODRIGUES:50145886972
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TERMO DE POSSE-SIMONE DE AZEVEDO BORGES-02/05/2022
Publicação Nº 3868024

 

 

 

TERMO DE POSSE 
 

EMPOSSAR CANDIDATO APROVADO NO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2018, PARA O CARGO 
DE ADMINISTRADOR ESCOLAR. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL 
 
Considerando a existência de cargo suficiente para a investidura dos aprovados no 
Concurso Público 001/2018; 
 
Considerando a existência de vaga ao respectivo cargo; 
 
Considerando finalmente a necessidade da posse. 
 
RESOLVE: 
 
 Empossar o (a) Sr (a). SIMONE DE AZEVEDO BORGES, portador (a) do RG 
3.772.962 e CPF nº 003.777.339-97, número de inscrição 2302271, por ter logrado 
êxito no concurso público 001/2018 realizado em 16 de dezembro de 2018 e 
homologado em 28 de janeiro de 2019 através do Decreto 1.494/2019, para o cargo 
de provimento efetivo de  ADMINISTRADOR ESCOLAR, com carga horária de 40hs 
semanais, com as funções compatíveis ao cargo e devendo cumprir 36 meses de 
Estágio probatório de acordo com a Constituição Federal de 1988.  

O servidor nomeado passa a integrar o quadro de funcionários em regime 
Estatutário, Lei Municipal 094/94 de 26.12.94 (Estatuto dos Servidores Públicos). 

 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE. 

Balneário Barra do Sul, em 02 de maio de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
SIMONE DE AZEVEDO BORGES 

CPF n.º 003.777.339-97 
 
 

 
______________________________ 

ANTÔNIO RODRIGUES 
Prefeito Municipal 

ANTONIO 
RODRIGUES:501458869
72

Assinado de forma digital 
por ANTONIO 
RODRIGUES:50145886972



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 190

Balneário Camboriú

prefeitura

1ª MANUTENÇÃO AO EQUILÍBRIO ECON. FINANCEIRO DO RP 164-21 - L & E
Publicação Nº 3869376

1ª MANUTENÇÃO AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
PE Nº 164/2021 - PMBC - REGISTRO DE PREÇOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2020 – PMBC - VENCIMENTO: 21/02/2023.
CONTRATADA: L & E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA.
CNPJ nº 06.915.456/0001-68.
PROTOCOLO: 32.262/2022.
I - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Itens Unidade de medida Valor Homologado Valor Alterado
148811 - Abóbora Cabotiá. Kg R$ 1,75 R$ 1,97
148812 - Abobrinha Italiana (Verde) Kg R$ 1,70 R$ 1,92
148813 - Acelga. Kg R$ 2,75 R$ 3,10
148814 - Aipim. Kg R$ 2,15 R$ 2,42
148815 - Alface Crespa Kg R$ 6,50 R$ 7,32
148816 - Alho. Kg R$ 17,95 R$ 20,22
148817 - Banana Branca/Prata. Kg R$ 3,32 R$ 3,74
148818 - Batata Doce. Kg R$ 1,70 R$ 1,92
148820 - Batata Inglesa. Kg R$ 3,10 R$ 3,49
148821 - Beterraba. Kg R$ 1,99 R$ 2,24
148822 - Brócolis Chinês Kg R$ 6,51 R$ 7,33
148823 - Cebola. Kg R$ 2,85 R$ 3,21
148824 - Cenoura. Kg R$ 2,05 R$ 2,31
148825 - Cheiro Verde Kg R$ 6,50 R$ 7,32
148826 - Chuchu. Kg R$ 2,50 R$ 2,82
148827 - Couve Flor. Kg R$ 6,50 R$ 7,32
148828 - Couve Manteiga. Kg R$ 6,50 R$ 7,32
148829 - Espinafre. Kg R$ 6,50 R$ 7,32
148830 - Laranja Pêra. Kg R$ 2,40 R$ 2,70
148831 - Limão Thaiti. Kg R$ 2,99 R$ 3,37
148832 - Maçã Fuji. Kg R$ 3,60 R$ 4,06
148833 - Mamão Formosa. Kg R$ 4,15 R$ 4,68
148835 - Ovos de Galinha. Dúzia R$ 5,99 R$ 6,75
148836 - Pepino. Kg R$ 1,99 R$ 2,24
148837 - Repolho Roxo. Kg R$ 1,99 R$ 2,24
148839 - Repolho Verde. Kg R$ 1,42 R$ 1,60
148840 - Tomate. Kg R$ 3,70 R$ 4,17
148841 - Vagem. Kg R$ 5,00 R$ 5,63
148845 - Caqui Fuyu. Kg R$ 4,60 R$ 5,18
148850 - Abacate. Kg R$ 5,50 R$ 6,20
148851 - Morango. Kg R$ 10,97 R$ 12,36

II - DA ALTERAÇÃO

Alteram-se os valores unitários no sistema conforme os itens acima especificados.

III - DA DECISÃO

Este ato retroage a data de 11 de abril de 2022.

Ficam mantidas as disposições da Ata de Registro de Preços, sendo somente alterado o valor unitário no sistema para fins de processamento 
das aquisições.

Balneário Camboriú/SC, 03 de maio de 2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
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2º ADT CT 110.2021 - TRANSPORTES ÁVILA LTDA - REAJUSTE
Publicação Nº 3871718

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B75E8B0A5AB94BCDC4DF004B5A92FF9F31A83E9A
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AOS REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
TERMO Nº 110/2021 - PMBC

Contratada: Transportes Ávila Ltda

I - DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato Termo Nº 110/2021 – PMBC, 
Concorrência nº 036/2021 – PMBC, constituindo o objeto do contrato Fornecimento de ÓLEO DIESEL A GRANEL S500 através de veículo/
tanque apropriado e dentro das normas legais e técnicas da ANP, para abastecimento direto nos veículos Pesados (caminhões), Maquinas 
e Tratores).

II - DO REEQUILIBRIO: Pelo presente instrumento, conforme aprovado através das respostas aos pedidos de reequilíbrio econômico-finan-
ceiro, Protocolos Números: 26.193/2022, Códigos Externos: 493.469.993.440, fica reajustada ao valor unitário do contrato para R$ 6,1810 
(seis reais, mil oitocentos e dez décimos milésimos, acrescendo ao saldo global do contrato a cifra de R$ 31.466,43 (trinta e um mil e qua-
trocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavoss) alterando o subitem 4.1 do contato originário.

III - RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas as demais disposições contratuais.

Balneário Camboriú, 27 de abril de 2022.

Samaroni Benedet
Secretário de Compras

ACÓRDÃO - RECURSO TRIBUTÁRIO Nº 312/2022 -CRECORRENTE: E3 PARTICIPAÇÕES LTDA
Publicação Nº 3869497

DUCENTÉSIMO QUARTO EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE DECISÕES
O Presidente do Conselho de Contribuintes do Município de Balneário Camboriú, torna público o teor da ementa e o resultado do julgamento 
do seguinte Recurso Tributário:
RECURSO TRIBUTÁRIO nº 312/2022
RECORRENTE: E3 PARTICIPAÇÕES LTDA
Relatora: CONSELHEIRA CAMILA BREHM DA COSTA CARDOSO
DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2022
DECISÃO: por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso tributário nos termos do voto da relatora.
EMENTA: ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO SOBRE BENS IMÓVEIS - SOLICITAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - 
CERTIDÃO PROVISÓRIA DE NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SUJEITA À ANÁLISE POSTERIOR DE PREPONDER NCIA - DIREITO DA FAZENDA DE LANÇAR 
TRIBUTO NÃO CONSIDERADO DECAÍDO - FATO GERADOR DO IMPOSTO OCORRIDO - RECURSO TRIBUTÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado em jornal de circulação local, em lugar de livre acesso ao público, 
junto ao Setor de atendimento ao contribuinte da Secretaria da Fazenda e no site https://controladoria.bc.sc.gov.br/conselho_contribuinte.

Balneário Camboriú, 3 de maio de 2022

Francisco de Paula Ferreira Junior
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

AVISO DE SUSPENSÃO - PE 001-2022 - BCTRAN - 042/2022 - COMPRASNET
Publicação Nº 3867844

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE COMPRAS
RUA DINAMARCA Nº 320 - FONE 3267-7095
AVISO DE SUSPENSÃO – PE Nº 001/2022 – BCTRAN
042/2022 - COMPRASNET
Com base no § 2º do art. 24 do Decreto 10.540/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário, no Portal COM-
PRASNET e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata-se da Aquisição de Cadeiras Giratórias, de acordo com a solicitação exarada através 
do Memorando n° 19.404/2022 - BCTRAN, ficará suspenso para adequações na especificação e valor de referência.

Balneário Camboriú, 02/05/2022.

SAMARONI BENEDET
Secretaria de Compras

https://controladoria.bc.sc.gov.br/conselho_contribuinte
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CONTRATO 011/2022 - FUMTUR
Publicação Nº 3868020

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0A905C43A493D4DC255FDF1262A1E832B38F8EA5
CONTRATO 011/2022 – FUMTUR

PREGÃO ELETRÔNICO 057/2021 – PMBC

Órgão: Fundo Municipal de Turismo

CONTRATADA: SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 08.800.599/0001-50

OBJETO: serviços de monitoramento, armazenamento e tratamento de eventos e imagens – célula Tipo I

VALOR GLOBAL: R$ 11.670,12 (onze mil, seiscentos e setenta reais e doze centavos)

DESPESA: 737

PRAZO CONTRATUAL: 12 meses.

QUADRO SOCIETÁRIO:

ANGELO CLARO BERDEN;

SUZAM KETTI RODRIGUES BERDEN

Balneário Camboriú/SC, 02/05/2022

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras

DECRETO Nº 10.802, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871875

DECRETO Nº 10.802, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

“Altera dispositivo que menciona do Decreto Municipal nº 10.432/2021 que, “Nomeia os integrantes do Conselho da Cidade – CONCIDADE-
-BC, e dá outras providências.””

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do 
artigo 72 da Lei Orgânica do Município – Lei nº 933/1990,

Decreta:
Art. 1º As alíneas “a” “b” e “d”, inciso IV, art. 1º do Decreto Municipal nº 10.432, de 22 de junho de 2021, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º ……………..

IV - …………………

a) Titular: Carlos J. Haacke Junior – Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú - CDL – BC;
b) Suplente: Vilton João dos Santos – Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú - CDL – BC;
d) Suplente: Augusto Munchen – Sindicato do Comércio Varejista e atacadista de Balneário Camboriú – SINDILOJAS -BC.”

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

Balneário Camboriú (SC), 27 de abril de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10.804, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871879

DECRETO Nº 10.804, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

“Altera dispositivos que menciona do Decreto Municipal nº 10.800/2021 que, “Dispõe sobre o Fórum Urbano Municipal de Balneário Cam-
boriú, a eleição das entidades da Sociedade Civil para compor o Conselho da Cidade de Balneário Camboriú – Concidade-BC, e dá outras 
providências."”
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O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso VII do 
artigo 72 da Lei Orgânica do Município – Lei nº 933/1990,

Decreta:
Art. 1º O § 2°, art. 7º do Decreto Municipal nº 10.800, de 20 de abril de 2022 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º ……….

§ 2º Não se enquadram nos segmentos acima descritos partidos políticos, igrejas e seus movimentos de base, corpo discente de univer-
sidades, bem como toda e qualquer agremiação que tenha por atividade: ações discriminatórias, segregadoras, xenófobas, entre outras.”

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

Balneário Camboriú (SC), 29 de abril de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ERRATA CTO 26/2022 - FMS
Publicação Nº 3870572

TERMO DE ERRATA

CT 026/2022 - FMS

Com base no Art. 124 inciso II letra b, da Lei Federal 14.133/2021, o contrato acima epigrafado, cujo objeto é Contratação de Assessoria e 
Consultoria Técnica Especializada “in loco”, para utilização do Fundo Municipal de Saúde, publicado neste diário no dia 29/04/2022, sofrerá 
correção:

Onde se lê:

“e aos dispositivos da Lei 8.666/93”

Leia-se:

“e aos dispositivos da Lei 14.133/2021”

Ficam mantidas as demais especificações do contrato.

Balneário Camboriú, 03 de Maio de 2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
Portaria nº 25.245/2018

LEI N.º 4.629, DE 26 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871919

LEI N.º 4.629, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

“Altera e revoga dispositivos que menciona, da Lei Municipal nº 3.937, de 14 de junho de 2016 que “Institui no Município de Balneário Cam-
boriú o incentivo por desempenho de metas aos servidores públicos municipais de saúde da equipe do Centro de Especialidades Odontoló-
gicas – CEO, que aderirem ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Saúde Bucal – PMAQ, e dá outras providências””.

Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O inciso I do § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 3.937, de 14 de junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º ………………………………..

§ 1º …………………………………...

I – 95% (noventa e cinco por cento) do valor será repassado de forma paritária às equipes de saúde que aderiram ao Programa, entre 
especialistas e demais servidores, e se dará nos termos desta Lei e seu regulamento, conforme avaliação externa e critérios apontados no 
artigo 5º desta Lei;” (NR)

Art. 2º Ficam revogadas as alíneas “a” e “b” do inciso I do § 1º do art. 6º da Lei Municipal nº 3.937, de 14 de junho de 2016.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 26 de abril de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

LEI N.º 4.631, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871928

LEI N.º 4.631, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

“Aprova deliberação do Conselho da Cidade – CONCIDADE/BC, a respeito do benefício da transferência do potencial construtivo relativo ao 
caso que menciona.”

Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovada a deliberação do Conselho da Cidade – CONCIDADE/BC tomada na Reunião Extraordinária do dia 21/03/2022, em 
observância ao art. 10, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 2.794/2008, e em cumprimento a determinação proferida pelo Juízo da Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de Balneário Camboriú, nos autos da Ação Judicial n.º 5014860-28.2021.8.24.0005.

Parágrafo único. A deliberação mencionada no caput se encontra registrada na Ata da 3ª Reunião Extraordinária CONCIDADE/BC, do dia 
21/03/2022, que compõe o Anexo Único desta Lei.

Art. 2° Para fins de aplicação do que dispõe o art. 10, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 2.794/2008, fica definido em 10% (dez por 
cento) o benefício a ser aplicado sobre o potencial construtivo apurado para os imóveis cadastrados neste Município sob os DIC’s n.º 20343 
e 20344.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir, em favor do proprietário dos imóveis cujo potencial construtivo será objeto de 
transferência, os competentes Certificados de Potencial Adicional de Construção, devendo os respectivos potenciais, apurados nos moldes 
dos arts. 26 e 28 da Lei Complementar n.º 03/2010, estar acrescidos do benefício mencionado no art. 2º desta Lei.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar as medidas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú (SC), 29 de abril de 2022, 173º da Fundação, 57º da Emancipação.

FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PAUTA DE JULGAMENTO - RECURSO TRIBUTÁRIO N.º 326/2022 - RECORRENTE: S P NEGOCIOS IMOBILIARIOS 
LTDA EPP

Publicação Nº 3870459

PAUTA de JULGAMENTO de RECURSOS TRIBUTÁRIOS
DATA de JULGAMENTO: 10/05/2022, às 9h00min
O Presidente do Conselho de Contribuintes torna público que será julgado no dia 10 de maio de 2022, terça-feira, às 9h00m, em Sessão 
Pública em ambiente digital, via videoconferência, o(s) seguinte(s) recurso(s) tributário(s):
RECURSO TRIBUTÁRIO n.º 326/2022
RECORRENTE: S P NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA EPP
ASSUNTO: TLL - TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - TAXA DE ALVARÁ SANITÁRIO - BAIXA DE DÉBITO - INATIVIDADE - PEDIDO INDEFERIDO - RECUR-
SO INTERPOSTO À SEGUNDA INSTÂNCIA.
RELATOR: CONSELHEIRO MARCELO AZEVEDO DOS SANTOS

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, determinou o Presidente do Conselho Municipal de 
Contribuintes a expedição do presente Edital, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município e no site controladoria.bc.sc.gov.br/
conselho_contribuinte. A reunião ocorrerá em ambiente virtual e poderá ser assistida ao vivo pelo público em geral no seguinte link: https://
www.facebook.com/ConselhoContribuintesBC.

Balneário Camboriú, 3 de maio de 2022

Francisco de Paula Ferreira Junior
Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

http://controladoria.bc.sc.gov.br/conselho_contribuinte
http://controladoria.bc.sc.gov.br/conselho_contribuinte
https://www.facebook.com/ConselhoContribuintesBC
https://www.facebook.com/ConselhoContribuintesBC
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PORTARIA 005/2022 - PROCESSO_DE_INSPECAO_001/2022_OFICIOS_2018_E_ANTERIORES
Publicação Nº 3869165

PORTARIA N° 05/2022, de 03 de maio de 2022

INSTAURA PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO N° 01/2022
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
Município de Balneário Camboriú

A SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 17 da Lei 
Municipal 3.815/2015, e:

CONSIDERANDO o memorando encaminhado à 09ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, cadastrado sob o número 007/2022/
SCGTP, doravante em anexo;

Considerando que a resolução n° 01/2017, que trata dos instrumentos utilizados por essa Secretaria de Controle Governamental e Transpa-
rência Pública, define o procedimento de inspeção para apuração de legalidade e legitimidade dos atos de gestão;

Fica instaurado o PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO nº 01/2022 para apurar as seguintes informações:
a) procedimento de digitalização de documentos em 2018.
b) quantidade de documentos com digitalização repetida em 2018.
c) rol de documentos digitalizados e os originais em formato físico em 2018.
d) eventualmente a inspeção poderá abranger períodos anteriores.

Para realizar o procedimento nomeio o analista de controle interno Thiago Tadeu Soares Pithon.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Autue-se. Registre-se. Encaminhe-se a conclusão deste procedimento ao processo de sindicância n. 34.809/2022.

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2022.

Victor Hugo Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública
Portaria nº 40.111

PORTARIA 026/2022
Publicação Nº 3871405

PORTARIA SGA/GSGA nº 026/2022

EDUARDO HUMBERTO OLIVEIRA KREWINKEL, Secretário de Gestão Administrativa do Município de Balneário Camboriú, Estado de Santa 
Catarina, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 30, inc. VII, alínea “b”, da Lei Municipal nº 1.068/91.

Considerando que constitui infração disciplinar toda a ação ou omissão do servidor que possa comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo de qualquer natureza à ad-
ministração;

Considerando que esta Secretaria Municipal, tomou conhecimento por meio do Memorando 14.406/2022, indicando a existência de irregula-
ridades praticadas pelos servidores D. R. DA S., matrícula 27348, A. C. L. DE A., matrícula 24201, ambos ocupantes do cargo de empregado 
público de Agente Comunitário de Saúde (PACS).

Visto que a conduta dos servidores pode estar tipificada nos artigos 138; 195 I e VI; 198 VIII e 214, X da Lei Municipal 1.069/1991;

Resolve instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, com fulcro no artigo 225 da Lei 1.069/1991, a ser conduzida com respeito 
ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa pela COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, 
instituída pelo Decreto Municipal nº 9.298/2019, constituída pelos Funcionários Públicos: Ordenante Alves Neto (Presidente), Adriana Vieira 
Crescêncio (Secretária), Francisco Wellington Melo Viana (Membro), Luiz Carlos Soares (Membro), Patricia Hamerski Madeira (Membro) e 
Rodrigo Rauen Leão (Membro).

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2022.

Eduardo Krewinkel
Secretário de Gestão Administrativa
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PORTARIA 28.351/2022
Publicação Nº 3871220

PORTARIA Nº 28.351/2022

FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA, prefeito de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo artigo 72, inciso VII e IX, combinado com o artigo 90, inciso II, letra “a”, ambos da Lei Orgânica do Município, de acordo 
com o artigo 66º inciso I da Lei Municipal 1.069/91.

RESOLVE:

1º – EXONERAR a Sra. ADRIANA MARA CASOTTI IBBA do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Imprensa, lotada no Ga-
binete do Prefeito, tornando sem efeito as disposições em contrário.

2º – Este ato entra em vigor nesta data.

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2022.

FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA 28.352/2022
Publicação Nº 3871234

PORTARIA Nº 28.352/2022

FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA, prefeito de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe 
são conferidas pelo artigo 72, inciso VII e IX, combinado com o artigo 90, inciso II, letra “a”, ambos da Lei Orgânica do Município, de acordo 
com o artigo 8º da Lei Municipal 1.069/91,

RESOLVE:

1º– NOMEAR a Sra. OSMAR OLEGARIO BACCA JUNIOR no cargo de provimento em comissão de Coordenador de Patrimônio, lotado na 
Fundação Municipal de Esportes - FME, tornando sem efeito as disposições em contrário.

2º – Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2022

FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022 - PMBC
Publicação Nº 3871729

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022 - PMBC

OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para as diversas modalidades esportivas 
incentivadas pela Fundação Municipal de Esportes.

VALOR ESTIMADO: R$ 821.600,00.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de maio de 2022. HORÁRIO: 09h00min.

Balneário Camboriú, 03 de maio de 2022.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras
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Balneário Gaivota

prefeitura

EXTRATO ATA SRP - 043/2022-PREF
Publicação Nº 3869082

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2022

Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro preços, no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futura(s) e eventual(is) 
contratação(ões) de empresa(s) especializada e capacitada para ministrar cursos profissionalizantes, conforme quantitativos e especifica-
ções constantes neste Edital de Pregão Presencial nº 39/2022, fazem parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, inde-
pendentemente de transcrição.

Órgão Gerenciador: Município de Balneário Gaivota

Detentor da Ata: FVA - FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ LTDA.

VIGÊNCIA: 1 (um) ano a contar de sua assinatura

VALOR: R$ 153.209,56.

Processo Licitatório nº 39/2022 – Pregão Eletrônico.

Balneário Gaivota /SC, 03 de Maio de 2022.

EVERALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO 066/2022-PREF
Publicação Nº 3869153

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 97F420D753E1087464FE9666036CEE003EBC9597
Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2022/PREF

OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada e capacitada para ministrar cursos profissionali-
zantes, obedecidos as especificações mínimas constantes no Termo de Referência (Anexo I), observadas as especificações ali estabelecidas, 
bem como as demais condições constantes no edital e demais anexos e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, inde-
pendente de transcrição. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA. CONTRATADA: FVA - FACULDADE DO VALE DO ARARAN-
GUÁ LTDA. VALOR: R$ 153.209,56– Total. VIGÊNCIA: 03/05/2022 A 31/12/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, com suas ulteriores alterações. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.02 – 3.3.90.00.00.00.0056 (68). Balneário Gaivota/SC, 03 de Maio 
de 2022. Everaldo dos Santos - Prefeito Municipal.

EXTRATO CONTRATO 067/2022-PREF
Publicação Nº 3869158

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 83A944A1A6B3E886B99A4402DB247375BBB9F545
Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 067/2022/PREF

OBJETO: O objeto do presente instrumento contatual é contratação de Empresa especializada para prestação de serviços para manutenção 
predial do Ginásio da Escola Albino na localidade de Rua Nova no Municipais de Balneário Gaivota/SC, obedecidas as condições, quan-
titativos, especificações técnicas constantes no projeto e planilha orçamentária. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA. 
CONTRATADA: SIGMA CONSTRUTORA E ARTEFATOS LTDA. VALOR: R$ 8.500,00– Total. VIGÊNCIA: 03/05/2022 A 31/12/2022. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas ulteriores alterações. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 06.002 – 1.009 – 
4.4.90.00.00.00.00.00 (49). Balneário Gaivota/SC, 03 de Maio de 2022. Everaldo dos Santos - Prefeito Municipal.
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Balneário Piçarras

prefeitura

RESCISÃO CONTRATUAL BILATERAL 001/2022 PMBP AO CT 019/2021 PMBP
Publicação Nº 3869839

TERMO ADITIVO DE RESCISÃO BILATERAL 001/2022 DE 03/05/2022
CONTRATO Nº 019/2021 PMBP DE 29/09/2021
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021 PMBP
MODALIDADE Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 020/2021 PMBP
HOMOLOGADO EM 28/08/2021
Constitui objeto deste termo a rescisão bilateral do Contrato n° 019/2021 PMBP, que tem por objeto a locação de imóvel rural, localizado 
no Bairro Nova Descoberta, no Município de Balneário Piçarras, denominada “Área B", contendo 102.850,00 m², para funcionamento do 
processo de compostagem do Projeto Recicla Aí, correspondente ao imóvel descrito na Matrícula 18.120 do Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Balneário Piçarras. O presente termo de Rescisão tem por fundamento legal os artigos nsº 78, XII e 79, inciso II, ambos da 
Lei nº 8666/93, e deferido pelo Parecer Jurídico nº 130/2022 PROGEM, conforme justificativa em anexo ao processo licitatório, vez que a 
Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras adquiriu um local adequado e próprio para estar realizando esta atividade. Por força da presente 
rescisão, as partes dão por terminado o contrato de que trata a Cláusula Primeira, a contar de 18 de março de 2022, data do aviso ao 
contratado.

CARLOS ALBERTO PRAÇA JUNIOR – CPF 939.584.129-04

Balneário Piçarras, 03 de maio de 2022.

Orli Carlos Ferreira Júnior – Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Rurais

REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022 PMBP
Publicação Nº 3868474

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 – PMBP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2022 – PMBP
O Departamento de Compras e Licitações torna público que está procedendo a REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 – PMBP 
- Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Rastreamento Veicular via GPRS e Gerenciamento de Frota, 
conforme especificações constantes no edital e seus anexos, considerando razões de interesse público, e com fundamento no art. 49 da 
Lei nº 8.666/93. Maiores informações pelo telefone: (47) 3347-4709, e-mail: licitacaopmp@picarras.sc.gov.br ou no site balneariopicarras.
atende.net. 

Balneário Piçarras, 02 de maio de 2022. 

Tiago Maciel Baltt - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGACAO PREGAO 14/2022 PMBP
Publicação Nº 3869591

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9FB22D0C6CA6C38D7C342851A3FD0696428A09EB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 – PMBP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – PMBP

O Município de Balneário Piçarras/SC, através da Secretaria de administração, com fundamento na lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, e suas 
alterações, torna público termo de homologação referente a contratação de empresa especializada para impressão de revistas, com 32 
páginas e tiragem de 1500 exemplares sobre Balneário Piçarras/SC, para divulgação de principais pontos turísticos, aspectos econômicos 
e sociais do município, conforme condições e especificações técnicas contidas no Edital e seus anexos. O valor total de homologação é de 
R$ 29.800,00 (Vinte e nove mil e oitocentos reais). Registrado no TCE com a chave: 9FB22D0C6CA6C38D7C342851A3FD0696428A09EB

Balneário Piçarras, 03 de maio de 2022.

Tiago Maciel Baltt 
Prefeito Municipal

mailto:licitacaopmp@picarras.sc.gov.br
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2022
Publicação Nº 3871416

 

                              MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRA 
                              Departamento de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro 

 

Avenida Emanoel Pinto, n.º 1655 – Centro, Balneário Piçarras – SC – Cep: 88380-000 

Fone/Fax: (47) 3347-4720 – E-mail: cadastro@picarras.sc.gov.br 

 

 

                                   
          EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2022 

 
A Secretaria Municipal da Fazenda – SEMF, do Município de Balneário Piçarras, através do Setor de 

Fiscalização Fazendária, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA as pessoas físicas e/ou 
jurídicas, responsáveis pelas empresas abaixo relacionadas, que foi aberto o Processo Fiscal, em razão da falta 
de regularização quanto a alteração ou inscrição do cadastro mobiliário no Município, com data de início e 
termino abaixo, para cumprimento das obrigações, constante na Lei Complementar n. 155/2019 – Código 
Tributário Municipal, por se encontrarem infringindo disposição legal municipal, arts. 196, 200, 202 e 204, do 
CTM. Ficam cientificados de que, o não cumprimento das intimações realizadas nos respectivos processos, será 
procedido de ofício as respectivas alterações e inscrições, exclusivamente para fins tributários, sem direito a 
expedição de Alvará Municipal até que seja regularizado as pendências documentais constantes na viabilidade 
da JUCESC de cada empresa, conforme abaixo. Ocasião, em que será lavrado o respectivo Auto de Infração com 
aplicação de multa, conforme disposto no § 2º, do art. 202 c/c art. 258, do CTM, pelo não cumprimento das 
exigências cadastrais. 

 

Nome de Razão CNPJ Processo 
Fiscal 

Início 
Intimação Término Viabilidade  

      REPRESENTAÇÃO EDGARD SUHELL LTDA 45.354.154/0001-10 35/2022 28/03/2022 27/06/2022 SCP2200255329 
CLINICA PEDRIATRICA FRANCHETTI LTDA 41.216.376/0001-15 36/2022 28/03/2022 27/06/2022 SCP2101990263 
BEPLAN CARTÃO DE FACILIDADES 45.343.980/0001-63 38/2022 28/03/2022 27/06/2022 SCP2101485897 
SALUS SERVIÇOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR 
LTDA 45.291.166/0001-42 42/2022 30/03/2022 29/062022 SCP2200119272 

RHINO STORE 45.294.625/0001-41 54/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200242890 

GILVAN ANDREI VIEIRA 27.531.066/0001-64 55/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200234292 

GS SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA 45.230.827/0001-20 56/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200092011 

VALORIZA EMPREENDIMENTOS LTDA 45.235.299/0001-00 57/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200131306 
BIO FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E 
PRODUTOS NATURAIS 44.426.733/0001-68 58/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200084658 

OTICA MARIANA DE BRITO EIRELI 33.463.057/0001-86 59/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200017906 
VITORIA ELOHIM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LTDA 05.304.132/0001-20 60/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200111579 

RRM TRANSPORTES LTDA 41.430.466/0001-04 61/2022 03/05/2022 02/08/2022 SCP2200038620 
 
Poderá o contribuinte apresentar defesa ou impugnação, no prazo legal, de 10 (dez) dias 

contados a partir da publicação do presente edital, caso tal prazo ainda não tenha expirado em virtude de 
notificação diversa da presente realizadas por e-mail, através de protocolo dirigido a Fiscalização Fazendária, no 
Setor de Protocolo, localizado na Av. Emanuel Pinto, 1655, Centro, Balneário Piçarras – SC, cientes de que 
transcorrido lapso temporal fixado, acarretará nas sanções acima descritas. 

 
Balneário Piçarras/SC, 03 de Maio de 2022. 

 
 

REGIANE REGINA CORRÊA DAS NEVES 
Fiscal Fazendária 
Matrícula 4825 
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Câmara muniCipal

PORTARIA Nº 036/2022
Publicação Nº 3869890

PORTARIA Nº 036/2022
Concede férias a Servidor

JORGE LUIZ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso XIX, do 
Artigo 30, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias entre os dias 02/05/2022 a 31/05/2022, ao servidor GILIAN DE OLIVEIRA, matrícula nº 383-1, relativas ao período 
aquisitivo de 01/04/2021 a 31/03/2022.

Art. 2º Esta portaria tem efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

REGISTRE-SE
CIENTIFIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Sala das Sessões, 02 de maio de 2022.

Jorge Luiz da Silva - Presidente

PORTARIA Nº 037/2022
Publicação Nº 3869894

PORTARIA Nº 037/2022
Concede férias a Servidor

JORGE LUIZ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o inciso XIX, do 
Artigo 30, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias entre os dias 02/05/2022 a 16/05/2022 e, 25/07/2022 a 08/08/2022 (em dois períodos de quinze dias), ao servidor 
VITOR CASAGRANDE JUNIOR, matrícula nº 384-1, relativas ao período aquisitivo de 01/04/2021 a 31/03/2022.

Art. 2º Esta portaria tem efeitos a partir de 02 de maio de 2022.

REGISTRE-SE
CIENTIFIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Sala das Sessões, 02 de maio de 2022.

Jorge Luiz da Silva - Presidente
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Balneário Rincão

prefeitura

DECRETO Nº 052/2022
Publicação Nº 3869901

Decreto n° 52 de 22 de abril de 2022.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECURSOS VINCULADOS APURADO 
NO EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas no disposto do Inciso VI, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município, 
e em conformidade com a Lei Municipal nº 504, de 11 de outubro de 2021 e nos termos do Inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

CONSIDERANDO a necessidade de ajustes orçamentários para a melhor adequação das ações de Governo;

CONSIDERANDO o evidente interesse da administração pública,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), para suplementar no 
Orçamento Geral do Município, conforme especificação abaixo:

ÓRGÃO 03 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE 03.01 Secretaria Municipal de Saúde
FUNÇÃO 10 Saúde
PROGRAMA 10 Gestão e Fortalecimento do Sistema de Saúde
SUBFUNÇÃO 301 Atenção Básica
RECURSO 6063 Superávit Transf. de Convênios – Estado/Saúde
PROJETO/ATIVIDADE 2.034 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
ELEMENTO 3.3.93.00 Aplicação Direta Decorrente de Op. Entre Órgãos
CÓDIGO REDUZIDO 42

Valor: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)

Art. 2º Para fazer face à suplementação mencionada no Artigo 1º desse Decreto utiliza-se o Superávit Transf. de Convênios – Estado/Saúde 
no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme preceitua o Artigo 9º, da Lei nº 504, de 11 de outubro de 2021 – Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) e de acordo com o Inciso I, do § 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Prefeitura Municipal de Balneário Rincão, em 22 de abril de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 22 de abril de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 538/2022
Publicação Nº 3869916

LEI Nº 538, DE 02 DE MAIO DE 2022.

ALTERA O NOME DA RUA “A” NO BAIRRO ZONA SUL, DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, PASSANDO A DENOMINAR-SE RUA JOSÉ 
ABÍLIO VISCARDI.

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica alterado o nome da Rua “A”, no bairro Zona Sul, do Município de Balneário Rincão, passando a denominar-se JOSÉ ABÍLIO 
VISCARDI.
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Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior.

Art. 3º Fica o chefe do Poder Executivo responsável em comunicar o Cartório de Registro Imóveis da Comarca competente.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Balneário Rincão/SC, 02 de maio de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 02 de maio de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 539/2022
Publicação Nº 3869927

LEI Nº 539, DE 02 DE MAIO DE 2022.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO A CEDER SERVIDOR POR CESSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder a servidora pública Taize Cardoso Torres, ocupante do efetivo de Professora ao Município 
de Içara, com ônus para o destino em forma de reembolso mensal, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por Decreto por 
mais 01 (um) ano.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder a servidora pública Bárbara Tavares Dagostin, para a disposição de 30 horas semanais ao 
Sindicato dos Servidores Públicos de Içara e Balneário Rincão e 10 horas para a biblioteca da UNESC localizado neste Município na unidade 
escolar EEBM Arroio Rincão, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por Decreto por mais 01 (um) ano.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se demais disposições em contrário.

Balneário Rincão/SC, 02 de maio de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 02 de maio de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 540/2022
Publicação Nº 3869939

LEI Nº 540, DE 02 DE MAIO DE 2022.

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO E FIXA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CONDOMÍNIO VILA SUÍÇA II, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Eu, JAIRO CELOY CUSTÓDIO, Prefeito Municipal de Balneário Rincão, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:
Art. 1º Essa Lei declara de interesse público e fixa o perímetro de Área de Preservação Permanente, nos termos da Lei Federal nº 12.651 
de 25 de maio de 2012 e Lei 16.342 de 21 de janeiro de 2014 do Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Fica fixada e declarada como Área de Preservação Permanente, em forma poligonal, nas margens da Lagoa dos Esteves, no Condo-
mínio Vila Suíça II, de acordo o levantamento planialtimétrico constante no Anexo Único dessa Lei, com área de 96.055,50m² e perímetro 
de 1.774,625m.
§1º As coordenadas da poligonal são as seguintes: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de coordenadas N 6.807.475,163m. e 
E 668.058,035 m., deste, segue com azimute de 144°52’30" e distância de 120,000 m., até o vértice 02 de coordenadas N 6.807.377,240 m 
e E 668.127,091 m., deste segue com azimute de 234°50’ 60’’ e distância de 419,820 m até o vértice 03 de coordenadas 6.807.135,224m. e 
E 667.783,900 m., deste segue com azimute de 144°21’ 19’’ e distância de 53,580 m até o vértice 04, de coordenadas N 6.807.067,300m. e E 
667.832,615 m., deste, segue com azimute de 235°38’58" e distância de 275,000 m., até o vértice 05, de coordenadas N 6.806.911,106m. e 
E 667.604,130 m., deste, segue com azimute de 324°40’59" e distância de 42,100 m., até o vértice 06, de coordenadas N 6.806.946,481 m. 
e E 667.581,227 m., deste, segue com azimute de 357°28’49" e distância de 25,200 m até o vértice 07, de coordenadas N 6.806.941,020 m. 
e E 667.556,632 m., deste, segue com azimute de 316°15’20" e distância de 59,300 m., até o vértice 08, de coordenadas N 6.806.983,861 
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m. e E 667.515,621 m., deste, segue com azimute de 41°49’33" e distância de 132,960 m., até o vértice 09, de coordenadas N 6.807.082,942 
m. e E 667.604,290 m., deste, segue com azimute de 46°50’38" e distância de 60,520 m., até o vértice 10, de coordenadas N 6.807.124,916 
m. e E 667.647,898 m., deste, segue com azimute de 19°40’41" e distância de 42,370 m., até o vértice 11, de coordenadas N 6.807.164,955 
m. e E 667.661,746 m., deste, segue com azimute de 10°22’26" e distância de 38,770 m., até o vértice 12, de coordenadas N 6.807.203,089 
m. e E 667.668,727 m., deste, segue com azimute de 55°30’60" e distância de 474,960 m., até o vértice 01 ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51º, tendo como o Datum Sirgas 2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros 
foram calculados no plano de projeção UTM.

§2º As coordenadas Sirgas-2000 da Poligonal estão representadas na tabela abaixo:

Art. 3º A área de preservação permanente delimitada no artigo primeiro dessa lei, coberta ou não por vegetação nativa, tem como função 
ambiental a preservação dos recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Art. 4º Além da função ambiental descrita no artigo anterior, são elementos de preservação ambiental previstos na área delimitada por essa 
Lei as restingas fixadoras de dunas, a proteção de rios e lagoas e a vegetação nativa.

Art. 5º O MAPA da área de preservação permanente segue como anexo único dessa Lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Balneário Rincão/SC, 02 de maio de 2022.

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
Prefeito Municipal

Publicada e registrada na Secretaria de Administração e Finanças em 02 de maio de 2022.

RAMIRES LINO
Secretário de Administração e Finanças

ANEXO ÚNICO DA LEI 540/2022

PORTARIA SA Nº 173/2022
Publicação Nº 3870141

PORTARIA SA Nº. 173/2022, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

CONTRATA FABRICIO MARQUES CORREA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

JAIRO CELOY CUSTODIO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso de suas atribuições, o que lhe confere o inciso VI do 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº. 287/2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Contrata, Fabricio Marques Correa, CPF nº 048.432.429-26, para ocupar o cargo de Médico Clinico Geral, 20 (vinte) horas semanais, 
na Unidade Básica de Saúde do Centro, na Secretaria de Saúde, a contar desta data.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na sua data de publicação.

Balneário Rincão (SC), 25 de abril de 2022.

RAMIRES LINO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada nesta Secretaria em 25 de abril de 2022.

PORTARIA SA Nº 174/2022
Publicação Nº 3870157

PORTARIA Nº. 174/2022, DE 25 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA SUELEN DOS SANTOS BERNARDO PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso de suas atribuições, o que lhe confere o inciso VI do artigo 84 da Lei Orgânica 
do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº. 287/2017;
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RESOLVE:

Art. 1º - Nomeia para cargo em comissão, Suelen dos Santos Bernardo, brasileira, CPF nº 361.894.618-08, no cargo de Chefe de Setor I, 
na Secretaria de Educação e Assistência Social, a contar desta data.

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

Balneário Rincão (SC), 25 de abril de 2022.

RAMIRES LINO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada nesta Secretaria em 25 de abril de 2022.

PORTARIA SA Nº 175/2022
Publicação Nº 3870163

PORTARIA SA Nº. 175/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

ALTERA A CARGA HORARIA DA FUNCIONÁRIA BRUNA ALBINO DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

CONSIDERANDO a instalação do novo município, as necessidades urgentes que se apresentam, a falta de funcionários efetivos, conside-
rando os princípios da administração pública, quais sejam, LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E PUBLICIDADE; 
JAIRO CELOY CUSTODIO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso de suas atribuições, o que lhe confere o inciso VI do 
artigo 84 da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº. 043/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a carga horária da funcionária Bruna Albino dos Santos, CPF nº 090.956.939-88, ocupante do cargo de Professora, conforme 
portaria de contratação nº 048/2022, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a contar desta data.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na sua data de publicação.

Balneário Rincão (SC), 26 de abril de 2022.

RAMIRES LINO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada nesta Secretaria em 26 de abril de 2022.

PORTARIA SA Nº 176/2022
Publicação Nº 3870169

PORTARIA SA Nº. 176/2022, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

DESLIGA SEM JUSTA CAUSA FRANCIELE TEIXEIRA FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, no uso de suas atribuições, o que lhe confere o inciso VI do artigo 84 da Lei Orgânica 
do Município e em conformidade com a Lei Municipal nº. 287/2017,

RESOLVE:
Art. 1º - Desliga sem justa causa do quadro de funcionários, Franciele Teixeira Fernandes, brasileira, Assessor(a) de Imprensa, CPF nº. 
053.746.149-32, do Gabinete do Prefeito, a contar desta data.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na sua data de publicação.
Balneário Rincão (SC), 26 de abril de 2022.

RAMIRES LINO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JAIRO CELOY CUSTÓDIO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e registrada nesta Secretaria em 26 de abril de 2022.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/PMBR/2022
Publicação Nº 3871983

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C02042E688FC49F4CDDC1992BDDFE17D73BC6A6F

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AVISO DE LICITAÇÃO 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/PMBR/2022. 
Tipo: Menor Preço por lote 
Data e horário da sessão de abertura: 16/05/2022 às 14h00min. 
Local: Prefeitura Municipal de Balneário Rincão/SC, situado na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do Município de 
Balneário Rincão - SC. 
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações de serviços de troca de filtro e óleo lubrificante, para manter a frota 
de veículos e equipamentos pertencente ao Município de Balneário Rincão/SC, Fundo Municipal de Saúde e Samae 
(Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, Educação e Cultura, Fundo Municipal de Saúde e Samae), 
conforme especificações do Anexo I – Termo de Referencia do edital. 
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de 
Compras Materiais e Patrimônio do Município de Balneário Rincão, na Avenida Leoberto Leal, 1071, Centro, do 
Município de Balneário Rincão - SC, no horário das 13:00 as 19:00 horas, ou através do endereço eletrônico: 
http://balneariorincao.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes ou pelo site www.balneariorincao.sc.gov.br no link 
Transparência/Licitações/Editais.  
Balneário Rincão – SC, 04 de Maio de 2022.  
Pregoeira 
Gisele Ferreira. 
  
 
  

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/FMS/2022
Publicação Nº 3871264

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FFDFDA14A8CDA3C8F8ACA178E33317F3D98F2E52

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE BALNEARIO RINCÃO 
SECRETARIA DE SAÚDE 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 005/FMS/2022 
OBJETIVO: Contratação da empresa ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA, para fornecimento de 03 (três) 
câmaras de refrigeração de medicamentos (Vacinas), a fim de atender as necessidades da Assistência Farmacêutica do 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão/SC. 
CONTRATADA: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA 
CONTRATANTE: Município de Balneário Rincão - SC, através da Secretaria de Saúde 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, do Artigo 75, da Lei nº 14.133/2021. 
RECONHECIDO: em 03/05/2022, por Ramires Lino - Secretario de Saúde 
RATIFICAÇÃO: em 03/05/2022, por Jairo Celoy Custodio - Prefeito Municipal de Balneário Rincão. 
Balneário Rincão, 03 de Maio de 2022. 
ADROALDO FARACO  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/SAMAE/2022 - CONSONI
Publicação Nº 3870688

 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº. 008/SAMAE/2022;  
CONTRATANTE:  CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa do ramo pertinente para execução das “Obras de Construção 
de: Item 01: 03 (Três) Passarelas em madeira sobre a faixa de areia da Orla da Praia e Item 02: Contenção das dunas ao longo 
do Calçadão trecho V – Zona Sul entre a Rua Rui Barbosa e Rua Adelino Rossoni”, no município de Balneário Rincão/SC, conforme 
Memorial Descritivo, Projetos e Proposta da Contratada, com fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e 
ferramentas normais e especiais necessárias, obedecendo integralmente às especificações e determinações previstas no memorial 
descritivo, planilha orçamentária, projeto(s) e detalhes de execução, que ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento 
como se aqui estivessem transcritos.   
ASSINATURA: 03/05/2022 
Valor Global: R$ 1.109.955,00 (Um Milhão, Cento e Nove Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais) 
SIGNATÁRIOS: pelo SAMAE o Sr. Guilherme Marcelino da Silva – Diretor Presidente e pela empresa o Sr. Valmor Consoni. 
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Barra Bonita

prefeitura

DECRETO Nº 1501/2022
Publicação Nº 3867922

DECRETO Nº 1501/2022
HOMOLOGA O RESULTADO
PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 05/2022
AGNALDO DERESZ, Prefeito Municipal de Barra
Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei, homologa o Resultado Preliminar relativo ao 
Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº. 005/2022;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado para conhecimento dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado Emergencial, o resultado preliminar 
destinado ao provimento dos seguintes cargos:

Motorista
Classificação Candidato (a) PONTUAÇÃO
1 Marcelo Cenci 5,00
2 Sebastião Dilceu Pereira Dias 2,84
3 Leudir da Silva 0,00

Operador
Classificação Candidato (a) PONTUAÇÃO

Barra Bonita/SC, 02 de maio de 2022.

AGNALDO DERESZ
Prefeito Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 01/2022 REURB-S
Publicação Nº 3869327

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 01/2022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL 

PRIVADO DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S. 
 
O MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, Estado de Santa Catarina pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Av. Buenos Aires, n° 600, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.527/0001-30, representado neste ato 
pelo Prefeito Senhor Agnaldo Deresz, no uso de duas atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros 
eventualmente interessados e, especialmente, aos confrontantes marginais da TRANSCRIÇÃO N° 
27.107– CRI Chapecó, situado na Linha Águas do Araçá, zona rural do município de Barra Bonita, que 
tramita perante o Município o procedimento de Regularização Fundiária, a requerimento dos legitimados, 
com fundamento nos artigos 14, 28, inciso I e artigo 32, caput, todos da Lei Federal nº 13.465/17, 
denominado de NÚCLEO RURAL INFORMAL ARAÇÁ I. 
 

LOCALIZAÇÃO: LN ÁGUAS DO ARAÇÁ – MUNICÍPIO DE BARRA BONITA- SC 
 
ÁREA DO IMÓVEL: 650.000,00m², CONFORME TRANSCRIÇÃO: 27.107  
PROPRIETÁRIO DA TRANSCRIÇÃO: RINEU GRANZOTTO 
 
ÁREA DO IMÓVEL: 3.000,00m², CONFORME TRANSCRIÇÃO: 32.603 
PROPRIETÁRIO DA TRANSCRIÇÃO: RAFAEL FORTUNA BORTOLUZZI 
 
 
ÁREA DO IMÓVEL: 11.000,00 m², CONFORME TRANSCRIÇÃO: 28.487      
PROPRIETÁRIO DA TRANSCRIÇÃO: JOSÉ JOÃO POZZATI 
 
ÁREA DO IMÓVEL: 2.000,00 m², CONFORME TRANSCRIÇÃO: 36.192      
PROPRIETÁRIO DA TRANSCRIÇÃO: LUIZ CHIAPINOTT 
 
ÁREA DO IMÓVEL: 2.000,00 m², CONFORME TRANSCRIÇÃO: 31.233      
PROPRIETÁRIO DA TRANSCRIÇÃO: VICENTINA PASA BOCALON 
 
 
 
 
POSSEIRO/ REQUERENTE: Sr. DORVALINO ANTONIO BASSO  
ÁREA DE  LOTES: 27.999,46m² 
(Lotes 01 e 02 da Quadra 01 e Lotes 01 e 02 da Quadra 02) 
ÁREA DA RUA IGUAÇÚ 2.230,89 m²  
ÁREA TOTAL À REGULARIZAR: 30.320,35m² 
 
 
POSSEIRO/ REQUERENTE: Sr. AQUILES PELOZATO 
ÁREA DE  LOTES: 38.549,88m² 
ÁREA DA RUA IGUAÇÚ: 1.520,83m²  
ÁREA DA RUA MUNICIPAL I: 770,86m² 
ÁREA TOTAL À REGULARIZAR: 40.841,57m² 
 
 
 POSSEIRO/ REQUERENTE: Sr. MARCELINO CALEGARI 
ÁREA DE  LOTES: 18.198,03m² 
ÁREA DA RUA MUNICIPAL II: 1.549,26m²  
ÁREA TOTAL À REGULARIZAR: 19.747,29m² 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

 
 
O PERÍMETRO ABRANGIDO PELA REGULARIZAÇÃO É A SEGUINTE: 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA A - ÁREA DE POSSE DO Sr. DORVALINO 
ANTONIO BASSO 
Área: 30.320,35 m²  (trinta mil, trezentos e vinte metros quadrados e trinta e cinco decímetros 
quadrados). Sendo, Área de Preservação Permanente: 3.490,96m². 
Perímetro: 905,71 m. 
          Inicia-se a descrição no vértice P1, na coordenada (EX: 259.444,9917  NY: 
7.052.863,9741), no azimute de 140°21'48" a uma distância de 63,03 m até o vértice P2, de 
coordenada (EX: 259.485,1991  NY: 7.052.815,4352), confrontando com ÁREA DE POSSE 
DE AQUILES PELOZATO, daí deflete à direita no azimute de 230°39'18" a uma distância de 
37,97 m até o vértice P3, de coordenada (EX: 259.455,8363  NY: 7.052.791,3636), confrontando 
com ÁREA DE POSSE DE AQUILES PELOZATO, daí deflete à esquerda no azimute de 
126°08'08" a uma distância de 8,16 m até o vértice P4, de coordenada (EX: 259.462,4286  NY: 
7.052.786,5501), confrontando com RUA IGUAÇÚ/ ÁREA DE POSSE DE AQUILES 
PELOZATO, daí deflete à direita no azimute de 137°32'23" a uma distância de 51,78 m até o 
vértice P5, de coordenada (EX: 259.497,3862  NY: 7.052.748,3474), confrontando com ÁREA 
DE POSSE DE AQUILES PELOZATO, daí deflete à direita no azimute de 229°10'20" a uma 
distância de 145,42 m até o vértice P6, de coordenada (EX: 259.387,3527  NY: 7.052.653,2760), 
confrontando com MATRÍCULA nº R-3/ 30.681 de MARLENE FERREIRA E LAURI 
PAIS DA SILVA e MATRÍCULA nº R-2/ 1.531 de LUIS DA SILVA, respectivamente, daí 
deflete à esquerda no azimute de 229°04'14" a uma distância de 59,43 m até o vértice P7, de 
coordenada (EX: 259.342,4514  NY: 7.052.614,3409), confrontando com MATRÍCULA nº R-
2/ 1.531 de LUIS DA SILVA, daí deflete à esquerda no azimute de 137°40'29" a uma distância 
de 50,46 m até o vértice P8, de coordenada (EX: 259.376,4277  NY: 7.052.577,0344), 
confrontando com MATRÍCULA nº R-2/ 1.531 de LUIS DA SILVA, daí deflete à direita no 
azimute de 245°03'08" a uma distância de 60,27 m até o vértice P9, de coordenada (EX: 
259.321,7790  NY: 7.052.551,6120), confrontando com MATRÍCULA nº R-2/ 1.531 de LUIS 
DA SILVA, daí deflete à direita no azimute de 320°06'57" a uma distância de 40,46 m até o 
vértice P10, de coordenada (EX: 259.295,8322  NY: 7.052.582,6615), confrontando com 
MATRÍCULA nº R-1/ 498 de LUIZ FÁVERO, daí deflete à direita no azimute de 320°06'57" 
a uma distância de 10,28 m até o vértice P11, de coordenada (EX: 259.289,2400  NY: 
7.052.590,5500), confrontando com RUA IGUAÇÚ, daí deflete à direita no azimute de 
35°11'07" a uma distância de 65,40 m até o vértice P12, de coordenada (EX: 259.326,9271  NY: 
7.052.644,0034), confrontando com MATRÍCULA nº R-3/ 32.410 de ANTÔNIO 
CALEGARI, daí deflete à esquerda no azimute de 215°11'07" a uma distância de 99,20 m até o 
vértice P13, de coordenada (EX: 259.265,4356  NY: 7.052.721,8461), confrontando com 
MATRÍCULA nº R-3/ 32.410 e R-3/ 32.408 de ANTÔNIO CALEGARI, respectivamente, 
daí deflete à direita no azimute de 43°06'14" a uma distância de 15,92 m até o vértice P14, de 
coordenada (EX: 259.276,3160  NY: 7.052.733,4717), confrontando com LAGEADO ÁGUAS 
DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-2/ 36.814 de ANTÔNIO CALEGARI,  daí deflete à direita 
no azimute de 58°00'10" a uma distância de 123,69 m até o vértice P15, de coordenada (EX: 
259.381,2142  NY: 7.052.799,0126), confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ 
MATRÍCULA nº R-2/ 36.814 de ANTÔNIO CALEGARI e MARCELINO CALEGARI 
(Posseiro), respectivamente, daí deflete à esquerda no azimute de 39°30'55" a uma distância de 
47,94 m até o vértice P16, de coordenada (EX: 259.411,7166  NY: 7.052.835,9947), 
confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MARCELINO CALEGARI 
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(Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 49°56'29" a uma distância de 43,48 m até o 
vértice P1, de coordenada (EX: 259.444,9917  NY: 7.052.863,9741), confrontando com 
LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MARCELINO CALEGARI (Posseiro). Os confinantes 
internos serão notificados por ato próprio denominado de Notificação, salvo os ocupantes que 
por motivos desconhecidos não foram encontrados no qual será alvo deste edital sendo que a 
ausência de manifestação dos confrontantes será tido como aceite conforme artigo 13 § 1º do 
Decreto nº 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei Federal nº 13.465/2017.    
 
MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA B - ÁREA DE POSSE DO Sr. AQUILES 
PELOZATO. 
Área: 40.841,57 m² (quarenta mil, oitocentos e quarenta e um metros quadrados e cinquenta e 
sete decímetros quadrados). Sendo, Área de Preservação Permanente: 7.669,22m². 
Perímetro de 1.015,54 m. 
          Inicia-se a descrição no vértice P36, na coordenada (EX: 259.638,0600  NY: 
7.053.039,1700), no azimute de 142°33'52" a uma distância de 48,26 m até o vértice P35, de 
coordenada (EX: 259.667,3925  NY: 7.053.000,8541), confrontando com VALDIR DE JESUS 
(Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 147°30'19" a uma distância de 55,06 m até o 
vértice P34, de coordenada (EX: 259.696,9716  NY: 7.052.954,4145), confrontando com 
MOACIR BERNARDI (Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 229°48'54" a uma 
distância de 5,79 m até o vértice P33, de coordenada (EX: 259.692,5500  NY: 7.052.950,6800), 
confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de 
GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à 
direita no azimute de 253°09'27" a uma distância de 24,92 m até o vértice P32, de coordenada 
(EX: 259.668,7000  NY: 7.052.943,4600), confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO 
ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA 
SARTORI CALEGARI, daí deflete à direita no azimute de 269°01'22" a uma distância de 9,38 
m até o vértice P31, de coordenada (EX: 259.659,3200  NY: 7.052.943,3000), confrontando com 
LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E 
MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à esquerda no azimute de 
253°00'46" a uma distância de 13,58 m até o vértice P30, de coordenada (EX: 259.646,3295  
NY: 7.052.939,3316), confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº 
R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí 
deflete à esquerda no azimute de 233°50'46" a uma distância de 5,74 m até o vértice P66, de 
coordenada (EX: 259.641,6918  NY: 7.052.935,9431), confrontando com LAGEADO ÁGUAS 
DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE 
TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à esquerda no azimute de 233°50'46" a 
uma distância de 5,97 m até o vértice P29, de coordenada (EX: 259.636,8700  NY: 
7.052.932,4200), confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-
1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí 
deflete à direita no azimute de 258°17'12" a uma distância de 35,66 m até o vértice P28, de 
coordenada (EX: 259.601,9500  NY: 7.052.925,1800), confrontando com LAGEADO ÁGUAS 
DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE 
TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à direita no azimute de 266°21'07" a uma 
distância de 11,94 m até o vértice P27, de coordenada (EX: 259.590,0300  NY: 7.052.924,4200), 
confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de 
GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à 
esquerda no azimute de 144°38'53" a uma distância de 98,27 m até o vértice P44, de coordenada 
(EX: 259.646,8905  NY: 7.052.844,2675), confrontando com MATRÍCULA nº R-1/ 36.587 de 
GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, daí deflete à 
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esquerda no azimute de 144°38'53" a uma distância de 8,12 m até o vértice P26, de coordenada 
(EX: 259.651,5910  NY: 7.052.837,6415), confrontando com RUA IGUAÇÚ/ MATRÍCULA 
nº R-1/ 36.587 de GILMAR SANTO E MARLENE TEREZINHA SARTORI CALEGARI, 
daí deflete à direita no azimute de 254°37'49" a uma distância de 76,03 m até o vértice P25, de 
coordenada (EX: 259.578,2800  NY: 7.052.817,4900), confrontando com RUA MUNICIPAL/ 
MATRÍCULA nº R-3/ 30.681 de MARLENE FERREIRA E LAURI PAIS DA SILVA, daí 
deflete à esquerda no azimute de 244°57'16" a uma distância de 52,96 m até o vértice P24, de 
coordenada (EX: 259.530,3000  NY: 7.052.795,0700), confrontando com RUA MUNICIPAL/ 
MATRÍCULA nº R-3/ 30.681 de MARLENE FERREIRA E LAURI PAIS DA SILVA, daí 
deflete à esquerda no azimute de 225°59'17" a uma distância de 23,37 m até o vértice P23, de 
coordenada (EX: 259.513,4900  NY: 7.052.778,8300), confrontando com RUA MUNICIPAL/ 
MATRÍCULA nº R-3/ 30.681 de MARLENE FERREIRA E LAURI PAIS DA SILVA, daí 
deflete à esquerda no azimute de 207°50'50" a uma distância de 34,48 m até o vértice P5, de 
coordenada (EX: 259.497,3862  NY: 7.052.748,3474), confrontando com RUA MUNICIPAL/ 
MATRÍCULA nº R-3/ 30.681 de MARLENE FERREIRA E LAURI PAIS DA SILVA, daí 
deflete à direita no azimute de 317°32'23" a uma distância de 51,78 m até o vértice P4, de 
coordenada (EX: 259.462,4286  NY: 7.052.786,5501), confrontando com ÁREA DE POSSE 
DE DORVALINO ANTONIO BASSO, daí deflete à esquerda no azimute de 306°08'08" a 
uma distância de 8,16 m até o vértice P3, de coordenada (EX: 259.455,8363  NY: 
7.052.791,3636), confrontando com RUA IGUAÇÚ/ ÁREA DE POSSE DE DORVALINO 
ANTONIO BASSO, daí deflete à direita no azimute de 50°39'18" a uma distância de 37,97 m 
até o vértice P2, de coordenada (EX: 259.485,1991  NY: 7.052.815,4352), confrontando com 
ÁREA DE POSSE DE DORVALINO ANTONIO BASSO, daí deflete à esquerda no azimute 
de 320°21'48" a uma distância de 63,03 m até o vértice P1, de coordenada (EX: 259.444,9917  
NY: 7.052.863,9741), confrontando com ÁREA DE POSSE DE DORVALINO ANTONIO 
BASSO, daí deflete à direita no azimute de 322°41'31" a uma distância de 18,03 m até o vértice 
P42, de coordenada (EX: 259.434,0644  NY: 7.052.878,3140), confrontando com LAGEADO 
ÁGUAS DO ARAÇÁ/ ÁREA DE POSSE DE MARCELINO CALEGARI, daí deflete à 
esquerda no azimute de 312°16'23" a uma distância de 39,57 m até o vértice P41, de coordenada 
(EX: 259.404,7877  NY: 7.052.904,9286), confrontando com ÁREA DE POSSE DE 
MARCELINO CALEGARI, daí deflete à direita no azimute de 42°55'42" a uma distância de 
48,28 m até o vértice P40, de coordenada (EX: 259.437,6673  NY: 7.052.940,2763), 
confrontando com ÁREA DE POSSE DE MARCELINO CALEGARI, daí deflete à direita no 
azimute de 48°25'21" a uma distância de 83,97 m até o vértice P39, de coordenada (EX: 
259.500,4800  NY: 7.052.996,0000), confrontando com ELIDE ZILIO CAPELLARO 
(Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 70°38'41" a uma distância de 74,22 m até o 
vértice P38, de coordenada (EX: 259.570,5046  NY: 7.053.020,5982), confrontando com 
ELIDE ZILIO CAPELLARO (Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 117°05'01" a uma 
distância de 28,22 m até o vértice P37, de coordenada (EX: 259.595,6300  NY: 7.053.007,7500), 
confrontando com RUA MUNICIPAL I, daí deflete à esquerda no azimute de 53°28'46" a uma 
distância de 52,80 m até o vértice P36, de coordenada (EX: 259.638,0600  NY: 7.053.039,1700), 
confrontando com RENI ZILIO (Posseiro). 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA C - ÁREA DE POSSE DO Sr. MARCELINO 
CALEGARI, referente à Transcrição nº 27.107 (Área de 16.728,77m²) e referente à 
Transcrição nº 32.603 (Área de 3.018,52m²). 
Área: 19.747,29 m² (dezenove mil, setecentos e quarenta e sete metros quadrados e vinte e nove 
decímetros quadrados). Sendo, Área de Preservação Permanente: 2.332,29m². 
Perímetro: 607,98 m. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

          Inicia-se a descrição no vértice P62, na coordenada (EX: 259.388,6468  NY: 
7.052.973,8598), no azimute de 124°24'53" a uma distância de 59,42 m até o vértice P40, de 
coordenada (EX: 259.437,6673  NY: 7.052.940,2763), confrontando com ELIDE ZILIO 
CAPELLARO (Posseiro), daí deflete à direita no azimute de 222°55'42" a uma distância de 
48,28 m até o vértice P41, de coordenada (EX: 259.404,7877  NY: 7.052.904,9286), 
confrontando com ÁREA DE POSSE DE AQUILES PELOZATO, daí deflete à esquerda no 
azimute de 132°16'23" a uma distância de 39,57 m até o vértice P42, de coordenada (EX: 
259.434,0644  NY: 7.052.878,3140), confrontando com ÁREA DE POSSE DE AQUILES 
PELOZATO, daí deflete à direita no azimute de 142°41'31" a uma distância de 12,22 m até o 
vértice P58, de coordenada (EX: 259.441,4722  NY: 7.052.868,5928), confrontando com ÁREA 
DE POSSE DE AQUILES PELOZATO, daí deflete à direita no azimute de 232°36'23" a uma 
distância de 151,51 m até o vértice P59, de coordenada (EX: 259.321,1000  NY: 
7.052.776,5825), confrontando com LAGEADO ÁGUAS DO ARAÇÁ/ ÁREA DE POSSE 
DE DORVALINO ANTONIO BASSO, daí deflete à direita no azimute de 319°09'47" a uma 
distância de 88,83 m até o vértice P63, de coordenada (EX: 259.263,0162  NY: 7.052.843,7853), 
confrontando com MATRÍCULA nº R-2/ 36.814 de ANTÔNIO CALEGARI, daí deflete à 
esquerda no azimute de 318°56'39" a uma distância de 9,36 m até o vértice P64, de coordenada 
(EX: 259.256,8671  NY: 7.052.850,8452), confrontando com RUA MUNICIPAL II/ 
MATRÍCULA nº R-2/ 36.814 de ANTÔNIO CALEGARI, daí deflete à direita no azimute de 
318°56'39" a uma distância de 18,23 m até o vértice P60, de coordenada (EX: 259.244,8969  
NY: 7.052.864,5883), confrontando com MATRÍCULA nº R-2/ 36.814 de ANTÔNIO 
CALEGARI, daí deflete à direita no azimute de 52°42'48" a uma distância de 84,44 m até o 
vértice P61, de coordenada (EX: 259.312,0802  NY: 7.052.915,7437), confrontando com 
MATRÍCULA Nº R-1 2.232, de THEREZINHA FACHINETTO, daí deflete à direita no 
azimute de 52°48'02" a uma distância de 96,13 m até o vértice P62, de coordenada (EX: 
259.388,6468  NY: 7.052.973,8598), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1 2.232, de 
THEREZINHA FACHINETTO e RUA MUNICIPAL II, respectivamente. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T 
M. 
 
 
Os CONFONTANTES EXTERNOS ABAIXO CITADOS, TERÃO 30 DIAS PARA A 
MANIFESTAÇÃO conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 
13.465/2017. 
 

➢ Therezinha Fachinetto – Matricula R-1/2.212; 
➢ Antonio Calegari – Matricula nº R-2/36.814; 
➢ Antonio Calegari – Matricula nº R-3/32.411; 
➢ Antonio Calegari – Matricula nº R-3/32.410; 
➢ Luiz Fávero – Matricula nº R-1/498; 
➢ Luis da silva – Matricula nº R-2/1.531; 
➢ Marlene Ferreira e Lauri Pais daSilva – Matricula nº R-3/30.681; 
➢ Gilmar Santo Calegari e Marlene Terezinha Sartori Calegari – Matricula nº R-1/36.587; 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

 
Os CONFONTANTES EXTERNOS POSSEIROS ABAIXO CITADOS, TERÃO 30 DIAS PARA A 
MANIFESTAÇÃO conforme artigo 13 § 1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1o. da Lei 
13.465/2017. 
 
 

➢ Moacir Bernardi; 
➢ Valdir de Jesus; 
➢ Reni Zilio; 
➢ Elide Zilio Cappellaro; 

 
Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supramencionamento, advertindo-se 
que não apresentada a discordância perante o Município de Barra Bonita/SC, localizado na rua Av. 
Buenos Aires, 600 - Centro, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, 
implicar em concordância e a perda do eventual direito que o notificado tem de titular sobre o imóvel 
objeto da regularização. Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura, e publicado 
uma vez na imprensa oficial ou no jornal de circulação local.  
 
Não havendo manifestação em contrário no período de 30 dias considerar-se-á como aceite os elementos 
dos anexos e teor desse edital inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao núcleo 
informal conforme prevê lei Federal 13.465/2017 artigos 20 § 1o, e transcorrido o prazo legal para 
manifestações, será efetivado o ato, na forma do artigo 31§ 5º e §6º da Lei 13.465/2017. 

 
O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Barra Bonita/SC, 4 de maio de 2022. 

 
 
 

 
 

Agnaldo Deresz  
Prefeito Municipal 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

 
ANEXO I – IMAGEM AÉREA DA POLIGONAL 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA 
Av. Buenos Aires, nº 600 – Centro 

Barra Bonita/SC 89909-000 
CNPJ: 01.612.527/0001-30 Fone: (49)3649-0004 

  
 

 

 

ANEXO II – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 
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EDITAL PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 06/2022
Publicação Nº 3868065

 

                                 

 

EDITAL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL Nº 06/2022 

ABRE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO DE BARRA 
BONITA, ESTADO DE SANTA CATARINA. 

O Prefeito de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, SR. AGNALDO DERESZ, 

–

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS 

1.1. Disposições preliminares:  
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1.1.3. O presente Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo o provimento de 01 
(uma) vaga de FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS para a Secretaria Municipal de Administração 
e formação de CR (cadastro reserva), 01 (uma) vaga de OPERADOR e formação de CR 
(cadastro reserva), visando atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público e especialmente em substituição de servidores exonerados até a realização de 
concurso público. 

site
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Títulos e Tempo de Experiência. 

1.2.  Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação: 

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimento 
Inicial 

Habilitação 

 
 

Operador “ ”.
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2.  DAS INSCRIÇÕES 

– –
–

2.10. Os candidatos poderão se inscrever apenas em uma vaga. 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
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3.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

Títulos Número máximo de pontos 

Cursos de atualização na área de atuação do cargo 
Validos de 01/01/2020 a 29/04/2022 
(1,00 para cada 100 horas) 

01/01/2020 a 29/04/2022

3.3. DO TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

3.3.1. TEMPO DE EXPERIÊNCIA  

É de responsabilidade do candidato a apresentação da cópia da Ficha de Inscrição e 
cópia dos títulos para a Prova de Títulos, tantas cópias quantas necessárias, sendo que a 
Prefeitura Municipal de Barra Bonita, não efetuarão cópias dos documentos faltantes. 
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3.3.6.

4. DA SESSÃO PÚBLICA 

10h00min do dia 12 de maio de 2022

5. DO EMPATE NA NOTA FINAL 

6. DOS RESULTADOS PROVISÓRIOS 

7. DOS RECURSOS 
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–

8. DOS RESULTADOS DEFINITIVOS 

 
9. DO PROVIMENTO DO CARGO/FUNÇÃO 
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–

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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–

–

–

–

–

–

–

AGNALDO DERESZ 

 
Afonso Rizzo Brasil | OABSC 43135 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  Nº _________            /Cargo: 

DECLARO ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA DESIGNAÇÃO 
DO EDITAL Nº 06/2022. DECLARO, TAMBÉM, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS. 

–

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA/SC
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ANEXO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO  
 
 
FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS: 
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OPERADOR:
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PORTARIA Nº 230 de 27 de abril de 2022. 

 

CONSTITUI COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM COMO PARA 
COMPOR RESERVA TÉCNICA, DO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

–
–
–

–
–
–

–

–
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–

AGNALDO DERESZ

Este ato foi registrado e Publicado na forma da Lei Orgânica Municipal. 
Ass. Resp. 
 
Publicado em   ___/____/_____ no Diário Oficial dos Municípios, conforme art. 89 da Lei 
Orgânica Municipal. 
Prefeitura Municipal de Barra Bonita- SC. 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA 
 
                                         

 
CRONOGRAMA 

 
DATA 

 

PORTARIA N.º 235, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867831

PORTARIA N.º 235, de 03 de maio de 2022

“Admite servidora e dá outras providencias”

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município, combinado com as disposições da Lei Complementar nº 20/2004 e alterações , de 05 de março 
de 2004, e Processo Seletivo Simplificado edital nº 004/2022

Resolve;

Art. 1º - Admitir em caráter temporário, a Senhora, Thaís Flores Kovaleski, CPF nº 012.430.359-51, para ocupar o Cargo de Técnica em 
Enfermagem, Anexo Único, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, pelo período de 03 de maio de 2022 até a realização de Concurso Público ou novo Processo Seletivo, sob 
regime estatutário e Regime Geral da Previdência Social,e vencimentos previstos em Lei.

Art.2º. As despesas decorrentes de aplicação deste ato, correrão a conta do Orçamento Municipal vigente em cada exercício.
Art.3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Ficam revogadas as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA, em 03 de maio de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e, publicada na forma da Lei.
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PORTARIA Nº 236, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869407

PORTARIA Nº 236, de 03 de maio de 2022

“Concede diária e dá outras providências”

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.

Resolve.

Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Volnei Demari, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$77,50 (setenta e sete reais 
com cinquenta centavos), para realizar transporte de pacientes, na cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº 113/2022 e Roteiro de 
Viagem Nº 88/2022 da Secretaria Municipal Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 237, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869500

PORTARIA Nº 217, de 20 de abril de 2022

“Concede diária e da outras providências”

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.

Resolve.

Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Tafarel Boss, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 77,50 (setenta e sete reais e 
cinquenta centavos), para realizar transporte de pacientes até a cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº 107/2022 e Roteiro de 
Viagem nº 82/2022 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 20 de abril de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.

PORTARIA Nº 238, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869534

PORTARIA Nº 238, de 03 de maio de 2022

“Concede diária e da outras providências”

O Prefeito Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo e de acordo com os incisos VI e VIII 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município.

Resolve.

Art.1º- Conceder 0,5 (meia) diária ao servidor Davi Zacaron, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$ 77,50 (setenta e sete reais e 
cinquenta centavos), para realizar transporte de pacientes em tratamento de Saúde até a cidade de Chapecó/SC, conforme Memorando Nº 
112/2022 e Roteiro de Viagem nº 87/2022 da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.

Agnaldo Deresz
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se esta Portaria na forma da Lei.
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Barra Velha

prefeitura

057/2022
Publicação Nº 3871683

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C935D4112134208B6C2FBDD25D52723929AE9B8C
PREFEITURA DE BARRA VELHA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2022
HOMOLOGAÇÃO
C935D4112134208B6C2FBDD25D52723929AE9B8C
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022
Contratada: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Objeto: aquisição de equipamentos, para uma pequena oficina na colônia de pesca da praia central do Município de Barra Velha, conforme 
memorial, e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.
Valor do Contrato: R$ 1.893,29
Data de Assinatura: 03/05/2022
Data de Vencimento: 03/05/2023
Barra Velha, 03 de maio de 2022.
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS
Pela Empresa Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito

058/2022
Publicação Nº 3871685

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C935D4112134208B6C2FBDD25D52723929AE9B8C
PREFEITURA DE BARRA VELHA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2022
HOMOLOGAÇÃO
C935D4112134208B6C2FBDD25D52723929AE9B8C
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2022
Contratada: BONA GENTE COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: aquisição de equipamentos, para uma pequena oficina na colônia de pesca da praia central do Município de Barra Velha, conforme 
memorial, e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.
Valor do Contrato: R$ 10.997,00
Data de Assinatura: 03/05/2022
Data de Vencimento: 03/05/2023
Barra Velha, 03 de maio de 2022.
WILSON DE ANDRADE
Pela Empresa Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito

CHAMAMENTO 001/2022 FUMTEC
Publicação Nº 3868582

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2022
CHAMADA PUBLICA nº 001/2022

O Município de Barra velha por meio da Fundação Municipal de Turismo Esporte e Cultura, torna público o edital para credenciamento de 
interessados em obter a concessão de autorização do espaço da PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO EVENTO “BARRA VELHA PARA CRISTO”, que 
será realizado ao lado da Escola de Educação Básica Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar, situado ao endereço Av. Paraná, 913 – Centro Barra 
Velha, que ocorrerá no dia 18 de Junho de 2022.
O Edital na íntegra estará disponível no site www.atende.net e as propostas deverão ser apresentadas até o dia 06 de junho de 2022 as 
08h30 na Prefeitura de Barra Velha localizada na Av. Governador Celso Ramos, 200, centro. Ricardo Pierre da Costa Presidente Fundação 
de Turismo Esporte e Cultura. BarraVelha, 03 de maio de 2022.

http://www.atende.net
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D E C R E T O Nº 1685 – DE 25 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869090

D E C R E T O Nº 1685 – DE 25 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre os critérios orientadores, prazos, procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos Benefícios Eventuais no município de 
Barra Velha/SC, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Barra velha, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e pela Lei Municipal nº 1972 de 18 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Política de Assistência Social.

CONSIDERANDO, os artigos 35 e 42 da Lei Municipal nº 1972 de 18 de agosto de 2021;

CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido em lei e de longo alcance social;

CONSIDERANDO o Art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que define os Benefícios Eventuais em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública;

CONSIDERANDO a Resolução nº 212/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que propõe critérios orientadores para a 
regulamentação dos Benefícios Eventuais;

CONSIDERANDO a Resolução nº 16/2016 do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina – CEAS/SC, que propõe critérios 
orientadores para a regulamentação dos Benefícios Eventuais;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração da Resolução nº 10/2021, que dispõe sobre os critérios orientadores, prazos, procedimentos 
e fluxos de oferta na prestação dos Benefícios Eventuais no município de Barra Velha/SC;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração do Decreto 1578/2021, que dispõe sobre os critérios orientadores, prazos, procedimentos e 
fluxos de oferta na prestação dos Benefícios Eventuais no município de Barra Velha/SC.

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios, procedimentos e fluxos para a provisão de benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de 
vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal 8.742/1993, alterada pela Lei Federal 12.435, de 06 de 
julho de 2011, no âmbito da política pública de assistência social em consonância com a Lei Municipal nº 1972 de 18 de agosto de 2021.

Art. 2º A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS), alterada pela Lei nº. 12.435, de 06 de julho de 2011, art. 22.

Art. 3° Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único da 
Assistência Social - SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes do Município de Barra Velha, em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade social temporária e calamidade pública.

§ 1º Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, 
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 2° Os benefícios eventuais devem integrar à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas 
básicas das famílias em situação de vulnerabilidade social.

§ 3° O Município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e à fruição do benefício eventual, conforme critérios es-
tabelecidos neste Decreto.

§ 4° É proibida à exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza.

§ 5° Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, adolescente, jovens, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a 
gestante, a nutriz, as famílias envolvidas em situações de calamidade pública e outras situações mediante parecer social.

§ 6° Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante parecer social, elaborado por:
I. Assistentes sociais que compõe as equipes de referência que atuam nos serviços de proteção social básica e especial.
II. Assistente Social responsável pela gestão dos benefícios eventuais, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 7º Os Benefícios Eventuais só devem atender situações de vulnerabilidade pertinentes a Política de Assistência social. Assim, não serão 
considerados benefícios eventuais de assistência social situações relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios na área de saú-
de, educação, e demais políticas setoriais.

§ 8º Em situações emergenciais na falta deste profissional o benefício poderá ser concedido por Psicólogos que compõe a equipe de refe-
rência que atuam nos serviços de proteção social básica e especial mediante justificativa por meio de parecer técnico, com finalidade de 
garantir agilidade na perspectiva do direito e livre de qualquer atuação assistencialista ou de exigências que provoquem constrangimento 
aos usuários.

Art. 4° A inclusão ou alteração de critérios para acesso aos benefícios eventuais deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência 
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Social – CMAS.

Art. 5° O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo nacional, e será concedido às famílias cadastradas no CADUNICO para programas sociais.

Art. 6º Para cálculo da renda per capita será considerado:

I. Rendimento da Família: folha de pagamento (salário bruto), declaração de trabalho autônomo/informal, comprovante de aposentadoria 
ou pensão por morte ou invalidez, pensão alimentícia, valores recebidos pelos Programas Federais, tais como: BPC, seguro desemprego, 
licença-maternidade, licença saúde e transferência monetária federal, ou outros que se fizer necessário.

§ 1° Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no critério de renda mensal per capita familiar, ou na falta de algum documento, 
o Assistente Social da equipe de referência ou o Assistente Social responsável pelo atendimento dos benefícios eventuais, terá autonomia 
para a concessão de benefício, por meio de justificativa, a qual deverá constar anexa ao parecer social.

§ 2º Poderá ser concedido aos beneficiários nas situações que ultrapassem os critérios estabelecidos no artigo 5º, comprovada a situação de 
extrema vulnerabilidade e risco social, através de parecer da equipe técnica de referência que acompanha a família, bem como nas situações 
de calamidade pública e de emergências reconhecidas por decreto municipal.

Art. 7° São modalidades de benefícios eventuais:

I. Auxílio por natalidade;
II. Auxílio funeral;
III. Situações de vulnerabilidade temporária;
1. Auxilio alimentação
2. Auxílio moradia/aluguel social ou hospedagem
3. Auxilio transporte
4. Auxilio documentos
IV. Calamidade pública.

Art. 8° O Auxílio-Natalidade será concedido por meio de pecúnia de forma imediata (respeitando os procedimentos administrativos da Pre-
feitura (compras, contabilidade e financeiro) ou de acordo com as demandas da família, a partir do parecer social, observadas as condições 
de qualidade que garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária.

Art. 9º O Benefício Eventual na modalidade auxílio por natalidade atenderá aos seguintes aspectos:

§ 1º Necessidades do recém-nascido;

§ 2º Apoio à família no caso de morte da mãe;

§ 3° Deverá ser solicitado até o 30º dia após o nascimento;

§ 4° São documentos essenciais para concessão do auxílio por natalidade:

I. Declaração de nascido vivo;
II. Certidão de nascimento da criança, registrada no município de Barra Velha/SC;
III. Comprovante de rendimentos e gastos da família;
IV. Comprovante de residência;
V. Carteira de identidade e CPF do beneficiado;
VI. Parecer Social emitido por Assistente Social da Rede de atendimento do SUAS;
VII. Conta Bancária do beneficiado;
VIII. Certidão de óbito da genitora

Art. 10 O valor conferido ao auxílio natalidade não será inferior à de 06 (seis) UFM - Unidade Financeira Municipal, em parcela única, e será 
pago, diretamente a genitora ou guardião em caso de falecimento da genitora.

§ 1° É vedada a concessão de auxílio por natalidade para a família que estiver segurada pelo salário-maternidade.

Art. 11 O auxílio funeral atenderá despesas dos serviços funerários.

§ 1° São documentos essenciais para solicitação do auxílio funeral:
I. Atestado de óbito registrado no município de Barra Velha/SC;
II. Comprovante de residência no município de Barra Velha;
III. Comprovante de rendimentos conforme o Art 6º deste Decreto;
IV. Carteira de identidade e CPF do beneficiado (pessoa do grupo familiar solicitante) e da pessoa em óbito;
V. BO e ofício da secretaria de estado da segurança pública – IGP (tratando-se de pessoa sem identificação encontrada no município de 
Barra Velha/SC.
§ 2° O auxílio funeral deverá ser solicitado em até 30 dias após o óbito.
§ 3° O valor conferido ao auxílio funeral será de limitado ao valor de 15 (Quinze) UFM - Unidade Financeira.
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§ 4º O benefício Eventual na modalidade auxílio funeral deverá ser pago diretamente para a agência que realizou o serviço funerário.
§ 5º O técnico de referência que receber a solicitação deverá registrar no sistema informatizado na data da solicitação como meio de com-
provar o prazo e emitir comprovante de registro que deverá ser entregue no ato.

Art. 12 A situação de Vulnerabilidade Social compreende situações ou identidades que podem levar à exclusão social dos sujeitos – situações 
essas que tem origem no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais e de processos discriminatórios e segregacionistas. 
A vulnerabilidade não é somente financeira; ela envolve a relação entre direitos e rede de serviços e políticas públicas e a capacidade dos 
indivíduos ou grupos sociais de acessar esse conjunto de bens e serviços, de modo a exercer a sua cidadania

Art. 13 Os auxílios em situações de vulnerabilidade temporária caracterizam-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal 
e familiar, assim entendidos:

§ 1º riscos: ameaça de sérios padecimentos.

§ 2º perdas: privação de bens e de segurança material.

§ 3º danos: agravos sociais e ofensa.

§ 4º Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I. Da falta de alimentação.
II. Da falta de documentação.
III. Da falta de domicílio, quando:
1. Da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos membros da família;
2. Da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de situ-
ações de ameaça à vida;
3. De desastres e de calamidade pública;
4. De outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.

§ 5° Os Benefícios em situação de vulnerabilidade temporária serão concedidos em bens materiais ou pecúnia de forma imediata ou de 
acordo com as demandas da família, a partir do parecer.

Art. 14 O Benefício Eventual na modalidade Situações de vulnerabilidade temporária em forma de Auxilio Alimentação será concedido por 
meio de bens consumíveis (cesta básica), ou pecúnia (transferência bancária/cartão/ou outro meio tecnologicamente hábil), em valor que 
será determinado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, levando-se em consideração o custo médio da “cesta básica”.

§ 1º Poderá ser concedido pelo período de até 03 (três) meses consecutivos, podendo ser renovado ou prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, sendo necessária nova avaliação mensal pela equipe técnica para cada concessão ou prorrogação do benefício;

§ 2º Casos específicos em que o Benefício deva ser concedido por mais de três meses serão avaliados e justificados mediante Parecer Social 
por profissional competente conforme Art. 6º deste Decreto.

§ 3º Ao receber o benefício ofertado em casos de vulnerabilidade temporária, a família deverá ser acompanhada por um período mínimo 
de seis meses pela equipe de proteção social básica ou especial em que está vinculada, a qual avaliará a necessidade de continuidade do 
benefício.

Art. 15 O Benefício Eventual na modalidade Situações de Vulnerabilidade Temporária em forma de Auxílio Moradia e/ou Aluguel Social, será 
destinado as famílias cadastradas junto ao sistema informatizado da Secretaria Municipal de Assistência Social e CADUNICO que se encon-
tram em situação de risco e/ou ameaça de desabamento e/ou em situação de vulnerabilidade social, conforme definido no parágrafo único 
do art. 3º do presente Decreto, destinado ao pagamento de aluguel de imóvel residencial, mediante parecer técnico do Assistente social e 
da Defesa Civil, quando cabível.

Art. 16 O valor conferido ao Benefício Eventual na modalidade Situações de vulnerabilidade temporária em forma de Auxílio Moradia e/
ou Aluguel Social não será inferior a três parcelas de 12 (doze) UFM - Unidade Financeira Municipal, e será pago, diretamente ao locador.
§ 1º Casos específicos em que o Benefício deva ser prorrogado por igual período, serão avaliados e justificados mediante Parecer por pro-
fissional competente conforme Art. 6º deste Decreto.

Art. 17 Deverá a Defesa Civil e/ou a Secretaria de Planejamento realizar o Laudo de Vistoria antes de efetivar o contrato, averiguando as 
condições de habitabilidade.

Art.18 O Parecer Técnico que ateste as condições de vulnerabilidade da família deverá conter:

I. Comprovante de renda de todos os componentes do núcleo familiar;
II. Laudo de interdição da residência ocupada pela família, emitido pela Defesa Civil do Município;
III. Cópia de RG e CPF dos componentes do núcleo familiar, assim como certidão de nascimento dos menores;
IV. Declaração firmada ou comprovante de renda do (a) chefe de família atestando que a renda dos componentes do núcleo familiar não 
ultrapasse renda percapita igual ou inferior à ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente;
V. Declaração firmada pelo chefe de família assegurando que não possui nenhum imóvel registrado em seu nome, bem como dos demais 
membros da família (excluídos os casos em que o imóvel próprio é objeto de interdição).
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Art. 19 Para fins de controle, análise e concessão dos recursos destinados ao Auxílio, a sua liberação do auxílio dependerá dos seguintes 
documentos que deverão ser apresentados pelo solicitante para anexar ao Parecer a ser enviado ao setor responsável pelo pagamento:

I. Fotocópia do RG e CPF do locador e do locatário que deverá ser apresentada juntamente com os originais;
II. Dados da conta bancária do locador, onde deva ser depositado o valor mensal atinente à locação;
III. Matricula do Registro atualizado do Imóvel;
IV. CND`s municipal, estadual e federal;
V. Os pagamentos serão efetuados em até cinco dias úteis após o mês locado, mediante apresentação do Parecer quanto a execução da 
despesa pública emitido pela Secretaria da Assistência Social;
VI. Somente poderá ser renovado ou prorrogado por igual e sucessivo período, mediante solicitação e nova avaliação pela equipe técnica 
que realiza acompanhamento da família.

§ 1º O contrato de locação será realizado por meio da diretoria de compras e licitações da Prefeitura Municipal, e assinado entre locador e 
município.

§ 2º O objetivo do contrato é referente a locação do imóvel, outras despesas referente a energia elétrica, água encanada, taxas de coleta 
de lixo entre outras, serão de responsabilidade do beneficiário.

Art. 20 Os beneficiários serão responsáveis a cumprir suas obrigações previstas no Contrato de Locação firmado entre a família e o locador, 
bem como:

I. Manter em ordem as despesas relativas ao imóvel;
II. Manter o imóvel locado sempre em ordem, conservado e limpo, de tal forma que não cause prejuízo ao locador ou distúrbios aos vizinhos;
III. Utilizar o imóvel exclusivamente para os fins de moradia, não podendo ser sublocado.

Art. 21 O pagamento do benefício será cancelado, antes mesmo do término de sua vigência, nas hipóteses:

I. Quando for dada solução habitacional definitiva para as famílias;
II. Quando, comprovadamente, os beneficiários deixarem de usá-lo em suas finalidades;
III. Quando, comprovadamente, os beneficiários deixarem de atender às finalidades contratuais estabelecidas entre o locatário e o locador;
IV. Quando a situação sócio econômica familiar ultrapassar renda percapita igual ou inferior à ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

Art. 21-A O Benefício Eventual na modalidade Situações de Vulnerabilidade Temporária em forma de Hospedagem, será destinado as famí-
lias cadastradas junto ao sistema informatizado da Secretaria Municipal de Assistência Social e CADUNICO.

§ 1º Constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em permanência em hotel ou pousada no município, 
sendo meio facilitador para reduzir a vulnerabilidade dentro do Plano de Atendimento à Família /individuo, na busca da garantia do reestabe-
lecimento das seguranças sociais e será concedido ao indivíduo ou às famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade temporária 
podendo ser concedido nas seguintes situações:

I – situação de abandono ou de impossibilidade de garantir abrigo aos familiares;
II – situação de perda de renda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência na família ou de situ-
ações de ameaça á vida;
III – situações de violação de direitos em que será necessária aplicação de medida de proteção à mulher e seus filhos menores, se houver, 
e idosos mediante encaminhamento de técnicos de referência dos serviços ofertados na Unidade CRAS e Unidade CREAS.

§ 2º O benefício Eventual em forma de hospedagem será concedido mediante custeio pago em diária diretamente ao hotel ou pousada, 
respeitando os procedimentos administrativos.
§ 3º O limite de diárias será de até 03(três), podendo estender-se em até 05 (cinco) caso o atendimento ocorra em finais de semana.
§ 4º São documentos essenciais para concessão do auxílio hospedagem:
I-Comprovante de rendimentos e gastos da família;
II-Carteira de identidade e CPF do beneficiado;
III-CADUNICO;
IV-Parecer por profissional competente conforme Art. 6º desta Decreto.

Art. 22 O Benefício Eventual na modalidade Situações de vulnerabilidade temporária em forma de Auxílio Transporte constitui-se no forne-
cimento de transporte oferecido pelo município ou passagens de transporte coletivo urbano, intermunicipais e/ou interestaduais para locais 
itinerantes para usuários da política de assistência social nas situações consideradas emergenciais.

§ 1º Deve possibilitar auxílio de retorno ao local de origem para os casos de pessoas em situação de rua e e/ou que possibilite a reinserção 
familiar e comunitária;

§ 2º Para ter acesso ao benefício o usuário deverá portar documento com foto ou BO atualizado, comprovar as condições de precariedade, 
e informar contato com o local desejado que deverá ser comprovado mediante parecer por profissional competente conforme Art. 6º deste 
Decreto.

§ 3º O benefício será concedido somente para questões sociais, ficando vedado o seu fornecimento do mesmo para questões inerentes à 
área da Saúde.
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Art. 23 O Benefício eventual na modalidade Situações de vulnerabilidade temporária em forma em forma de auxílio documento destina-se 
ao fornecimento de, isenção de taxas de emissão de carteira de identidade de cadastro de pessoa física, inclusive segunda via, bem como 
segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito).

Art. 24 A situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas ou altas 
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epide-
mias, ocasionando sérios danos à família ou a comunidade.

Parágrafo único: Quando houver decreto de Situação de Calamidade Pública e de Emergências será dispensada a comprovação de renda e 
a comprovação de cadastro no CADUNICO para programas sociais.

Art. 25 O auxílio em situação de calamidade pública será concedido em bens materiais ou pecúnia de forma imediata, (respeitando os 
procedimentos administrativos da Prefeitura (compras, contabilidade e financeiro), ou de acordo com as demandas da família, a partir de 
parecer social.

§ 1º Havendo disponibilidade orçamentária para pagamento em pecúnia, o valor conferido ao Benefício Eventual em Situações de calamida-
de pública não será inferior a de 03 (três) UFM - Unidade Financeira Municipal, e será pago, em parcela única, diretamente ao beneficiário.

§ 2° São documentos essenciais para o auxílio em situações de calamidade pública, salvo em caso da perda de todos os pertences pessoais:

I. Comprovante de residência;
II. Comprovante de rendimentos e gastos da família;
III. Carteira de identidade e CPF do beneficiado.

Art. 26 Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município:

I. A coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da concessão dos benefícios eventuais, bem como o seu 
financiamento;
II. A realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais;
III. A garantia da inserção e o acompanhamento das famílias beneficiárias nos serviços ofertados pela proteção social básica e especial, para 
a superação das situações de vulnerabilidade social, fortalecendo a autonomia das famílias;
IV. A divulgação ao acesso aos benefícios eventuais no município;
V. O encaminhamento ao CMAS de relatório semestral de gestão dos benefícios eventuais;
VI. A viabilidade da articulação com as demais políticas intersetoriais e com o Sistema de Garantia de Direitos.

Art. 27 Para consecução dos Benefícios Eventuais, disporá o município de recursos orçamentários específicos, vinculados à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, bem como os recursos advindos de outros órgãos federais e/ou estaduais e doações destinadas ao Fundo 
Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 28 Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I. Fiscalizar a aplicação dos benefícios eventuais e os critérios para seu acesso;
II. Fornecer ao município informações sobre irregularidades na aplicação do regulamento dos benefícios eventuais,
III. Avaliar e reformular quando necessário, a regulamentação de concessão e valor em dotação orçamentária consignada na Lei orçamen-
tária Anual dos benefícios eventuais
IV. Regulamentar outras situações não especificadas por este Decreto.
V. Fiscalizar a responsabilidade do município na efetivação do direito, a destinação de recursos financeiros do município e do estado a título 
de cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais;
VI. Acompanhar as ações do município na organização do atendimento aos beneficiários de modo a manter a integração de serviços, bene-
fícios e programas de transferência de renda.

Art. 29 Não são provisões da política de assistência social os itens referentes às órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, den-
taduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos 
de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de 
saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessi-
dades de uso (Redação dada pela Resolução nº 39, de 2009).

Art. 30 As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, habitação 
e demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social (Redação dada pela Resolução nº 
39, de 2009).

Art. 31 As despesas decorrentes deste Decreto ocorrerão por conta de dotação orçamentária, prevista na Unidade Orçamentária do Fundo 
Municipal de Assistência Social em cada exercício financeiro.

Art. 32 Fica revogado o Decreto n. 1578 de 23 de setembro de 2021.

Art. 33 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Barra Velha, 25 de abril de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito

DECRETO N° 1684, DE 25 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869077

DECRETO N° 1684, DE 25 DE ABRIL DE 2022

Atualiza o valor da taxa de embarque do terminal turístico e rodoviário do Município de Barra Velha

O Prefeito em exercício do Município de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Lei Or-
gânica do Município, e considerando as disposições do §1º e §3º artigo 1º, da Lei Ordinária nº. 1019/2010, de 21 de dezembro de 2021.
DECRETA:

Art. 1º. Valor contido no §1º, artigo 1º da Lei Ordinária nº. 1019/2010, de 21 de dezembro de 2010, será corrigido com base no §3º artigo 
1º, passando a ser na ordem de R$ 3,93 (três reais e noventa e três centavos), a partir de 29 de abril de 2022.

Art. 2º. Fica revogado e Decreto n. 1161, de 30 de junho de 2017.

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

Barra Velha, 25 de abril de 2022.

DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito Municipal

DECRETO N° 1686, DE 26 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869095

DECRETO N° 1686, DE 26 DE ABRIL DE 2022

Nomeia os membros para compor o Grupo de Trabalho para Elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura de Barra Velha, 
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra Velha, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor;

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os membros para compor o Grupo de Trabalho para Elaboração e desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura 
de Barra Velha, na forma que segue:

I – Representante da Diretoria de Cultura: Douglas José Rosa
II – Representante da Diretoria de Cultura: Leonardo de Souza Cruz
III – Representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto: Juliano Bernardes: Professor e Historiador
IV – Representante dos Artesãos: Patrícia Teixeira

Art. 2º O grupo de trabalho nomeado poderá requisitar informações necessárias à construção do Plano aos servidores da Secretaria Muni-
cipal de Educação, bem como, a outros setores da Administração Municipal.

Art. 3º A Comissão ao finalizar os trabalhos deverá apresentar o Plano Municipal de Cultura para análise e aprovação pelo Conselho Muni-
cipal de Cultura.

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

Barra Velha, 26 de abril 2022.

Douglas Elias da Costa
Prefeito Municipal

DECRETO N° 1692 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871687

DECRETO N° 1692 DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para atender dotações constantes do orçamento do município de Barra Velha.

O Prefeito de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que são conferidas pela legislação vigente, de conformidade 
com a Lei Municipal nº 2025, de 16 de dezembro de 2021,
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DECRETA:

Art.1° Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) destinados a reforçar as seguin-
tes dotações orçamentárias:

Secretaria Municipal de Finanças - SMF
Unidade Orçamentária: 16.001 - Departamento de Finanças
Funcional Programática: 0004.0123.0002
Ação: 2014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
Elemento de Despesa: 4490000000 - Aplicações diretas
Fonte de Recurso: 01000000 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 20.000,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 21.001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional Programática: 0010.0302.0009
Ação: 2056 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade
Elemento de Despesa: 3390000000 - Aplicações diretas
Fonte de Recurso: 01020000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: R$ 50.000,00

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Unidade Orçamentária: 21.001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Funcional Programática: 0010.0301.0009
Ação: 2051 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3390000000 - Aplicações diretas
Fonte de Recurso: 01020000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Valor: R$ 50.000,00

Fundação Municipal de Turismo, Esportes e Cultura - FUMTEC
Unidade Orçamentária: 17.003 - Departamento de Esportes - FUMTEC

0027.0812.0004
2036 - Manutenção das Atividades do Esporte
3390000000 - Aplicações diretas
01000000 - Recursos Ordinários
R$ 150.000,00

Funcional Programática:
Ação:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
Valor:

Art.2° Os recursos necessários para atendimento dos presentes créditos suplementares correrão por conta do excesso de arrecadação a 
ocorrer no presente exercício, consoante no disposto no inciso II do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320 de 17/03/1964:

a) Recursos Próprios - R$ 270.000,00

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

Barra Velha/SC, 03 de Maio de 2022.

Douglas Elias da Costa
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 01 DE 17 DE MARÇO DE 2022
Publicação Nº 3870712

EDITAL Nº 01 DE 17 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre os procedimentos de cadastro. Inscrição e os critérios para concessão do Bolsa Atleta de Barra Velha.
A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DE BARRA VELHA no uso de suas atribuições, torna público, em consonância 
com a Lei Municipal n° 1970 de 18 de agosto de 2021, o presente Edital de Seleção Pública para Concessão do PROGRAMA BOLSA ATLETA 
MUNICIPAL DE BARRA VELHA/SC, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETIVO
1.1 O Programa Bolsa Atleta Municipal de Barra Velha/SC se caracteriza na concessão de benefício aos atletas participantes do desporto edu-
cacional, esportes de rendimento ou não em modalidades Olímpicas ou não Olímpicas, paraolímpicas ou não Paraolímpicas, com prioridade 
aquelas em que o município vem representando em eventos oficiais de âmbito Estadual, Nacional e Internacional. O objetivo é incentivar 
os atletas e paratletas que representam Barra Velha, nas diversas modalidades esportivas, através de incentivo financeiro para apoio na 
alimentação, saúde, transporte, material esportivo, participação em eventos esportivos, em taxas de federação, educação e moradia.
2. DOS CRISTÉRIOS E PROCESSOS DE SELEÇÃO
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2.1 O processo de seleção para a concessão da Bolsa Atleta contará com as seguintes fases:
• 1ª Fase: Cadastro e entrega de toda a documentação, efetuada pelo atleta ou seu representante;
• 2ª Fase: Análise documental - efetuada pela Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta, que conferirá a documentação apresentada 
e o preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição;
• 3ª Fase: Análise do mérito - efetuada pela Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta, que avaliará a adequação do período da Bolsa e 
dos objetivos dentro dos critérios estabelecidos neste Edital em consonância com os objetivos da direção de esportes da Fundação Municipal 
de Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha e da Lei Municipal nº 1970 de 18 de agosto de 2021;
• 4ª Fase: Elaboração de lista dos atletas - efetuada pela Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta, classificando por ordem de mérito 
os atletas inscritos;
• 5ª Fase: Seleção e Divulgação dos atletas contemplados com o benefício de acordo a lista elaborada pela Comissão de análise do Programa 
Bolsa Atleta;
•
3. DOS CRISTÉRIOS E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 1970/21, são estabelecidas as seguintes categorias para a concessão do benefício:
a) Categoria Bolsa Atleta Infantil - Contempla atletas de 12 a 14 anos de idade completos ou a completar no ano do subsídio da bolsa, e 
que tenham participado com destaque em competições Estaduais. E que estejam ranqueadas na Federação ou órgão regulador do desporto 
(Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura/FUMTEC, Fundação Catarinense de Esporte/FESPORTE, Federações, liga Santa Catarina 
de Handebol ou outra liga a nível estadual;
b) Categoria Bolsa Atleta Juvenil - atletas de 15 a 18 anos de idade completos ou a completar no ano do subsídio da bolsa, e que tenham 
participado com destaque em competições Estaduais. E que estejam ranqueados na Federação ou órgão regulador do deporto (Fundação 
Municipal de Turismo, Esporte e Cultura-FUMTEC, Fundação Catarinense de Esporte - FESPORT e Federações, Liga Santa Catarina de Han-
debol ou outra Liga a nível estadual;
c) Categoria Bolsa Atleta Profissional - Contempla atletas de 19 anos ou superior completos ou a completar no ano do subsídio da bolsa, e 
que tenham participado com destaque em competições Estaduais. E que estejam ranqueados na Federação ou órgão regulador do deporto 
(Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura-FUMTEC, Fundação Catarinense de Esporte - FESPORT e Federações, Liga Santa Cata-
rina de Handebol ou outra Liga a nível estadual;
d) Atleta Olímpico ou Paralímpico: atleta que tenha participado de jogos olímpicos ou paralímpicos.
e) Possuir idade mínima de 12 (doze) anos completos ou a completar e idade máxima de 14 (quatorze) anos completos ou a completar 
para a obtenção da Bolsa Atleta Infantil;
f) Possuir idade mínima de 15 (quinze) anos completos ou a completar e idade máxima de 18 (dezoito) anos completos ou a completar 
para a obtenção da Bolsa Atleta Juvenil;
g) Possuir idade mínima de 19 (dezenove) anos completos ou superior para a obtenção da Bolsa Atleta Profissional.
h) Estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva do município;
i) Estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privado, ter curso superior ou curso técnico completo ou a completar, 
para os atletas que pleitearem a Bolsa Atleta categoria Infantil e a Bolsa Atleta Profissional;
j) Não receber salário de outras entidade, estando o atleta livre para receber outras formas de patrocínio, que não conflitam e nem sobre-
ponham a logomarca da Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Barra Velha - FUMTEC;
k)Estar em plena atividade esportiva;
l) Residir no município de Barra Velha e apresentar atestado de residência;
m) Declaração do profissional de Educação Física, com registro no CREF (Conselho Regional de Educação, Física) e com suas obrigações em 
dia, que o atleta está frequentando normalmente os treinamentos;
n) Ter participado de competições oficiais na modalidade pleiteada nas categorias Infantil, Juvenil, Profissional, olímpico e paraolímpico no 
ano imediatamente anterior ao ano que está se pleiteando a Bolsa Atleta;
o) Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por tribunal de Justiça Desportiva Municipal, Estadual, Federação ou Confederação 
da modalidade correspondente;
p) O pedido para a obtenção do benefício da Bolsa Atleta Municipal, deverá ser protocolado na Fundação Municipal de Turismo, Esporte e 
Cultura - FUMTEC, sob a visão da comissão de análise do Programa Bolsa atleta municipal de Barra Velha;
q) Não estar recebendo o benefício Bolsa Atleta Estadual, Nacional ou em outro município;
r) O atleta requerente da Bolsa Atleta deverá entregar até a data determinada, todos os documentos corretamente preenchido e legível;
s) O atleta deverá comprovar não ser usuário de drogas, estar em dia com seus deveres cíveis e tendo que apresentar exame toxicológico 
e antecedentes criminais, bem como comprovante de estar em dia com a justiça eleitoral e militar;
t) Anuência dos responsáveis pelos menores que aderirem ao Programa Bolsa Atleta Municipal de Barra Velha;
u) O atleta deverá ser supervisionado pelo profissional de Educação Física com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), 
devidamente atualizado.
3.2 A não apresentação dos documentos solicitados neste Edital acarretará na eliminação automática do candidato.
3.3 A Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Barra Velha juntamente com a Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta, 
coordenarão uma reunião de orientação sobre a legislação, funcionamento e apresentação de inscrições para a concessão da Bolsa Atletas. 
A reunião será no dia 19 de abril de 2022 às 19h, no auditório da Antiga Câmara de Vereadores, localizado na sede da Prefeitura de Barra 
Velha, Avenida Governador Celso Ramos, 200.
4. DOS PARTICIPANTES
4.1 Serão concedidos os benefícios para atletas e paratletas SOMENTE nas seguintes categorias:
1. Categoria Bolsa Atleta Estudantil - Compreendendo atletas que participam de jogos escolares estaduais e nacionais - Para atletas que 
tenham obtido até a 3ª Colocação nas modalidades e até a 2° colocação em modalidades individuais e coletivas em competições oficiais 
de nível estudantil no ano anterior a concessão do benefício e que continuam treinando para futuras competições em suas modalidades de 
inscrição;
2. Categoria Bolsa Atleta Estadual - Compreendendo atletas que participam de competição em âmbito estadual - Para atletas que tenham 
obtido até a 3ª Colocação nas modalidades e até a 2° colocação em modalidades individuais e coletivas em competições oficiais de nível 
estadual no ano anterior a concessão do benefício e/ou integrem o ranking estadual da modalidade homologado pele entidade oficial da 
modalidade; E que continuam treinando para futuras competições em suas modalidades de inscrição;
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3. Categoria Bolsa Atleta Nacional - Compreendendo atletas que participam de competição em âmbito nacional - Para atletas que tenham 
obtido até a 3ª Colocação nas modalidades e até a 2° colocação em modalidades individuais e coletivas em competições oficiais de nível 
nacional no ano anterior a concessão do benefício e/ou integrem o ranking nacional da modalidade homologado pele entidade oficial da 
modalidade; E que continuam treinando para futuras competições em suas modalidades de inscrição;
4.2 Não serão concedidas mais de uma Bolsa Atleta ao mesmo solicitante.
4.3 No momento da inscrição do candidato, deverá ser indicado a Categoria que pretende concorrer ao Programa Bolsa Atleta. A opção de 
bolsa superior sem comprovação, descredencia a solicitação, não havendo possibilidade de reenquadramento.
5. DOS VALORES DE CADA CATEGORIA
5.1 As Bolsas Atleta serão concedidas dentro do exercício fiscal com pagamento mensais, em 12 (doze) recebimentos no corrente ano de 
validade da bolsa, configurando 12 (doze) parcelas a partir do dia 02 de maio do ano subsequente, para os atletas que conquistarem a 1ª 
(primeira) ou a 2ª (segunda) colocação nas modalidades individuais e 1ª (primeira), 2ª (segunda) ou 3ª (terceira) colocação nas modalida-
des coletivas à nível estadual, vinculadas à FUMTEC, Federação, Liga, ou órgão regulador do estado (FESPORTE).
1.Categoria Bolsa Atleta Infantil:
a) Descrição - 12 a 14 anos de idade, para atletas que tenham obtido o 1º ou 2º lugar nas modalidades esportivas individuais, e 1º, 2º e 
3º lugar nas modalidades coletivas, em competições oficiais de nível estadual do ano anterior a concessão do benefício, e que continuam 
treinando para futuras competições em suas modalidades de inscrição;
b) Valor do benefício - No máximo R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$. 250,00(duzentos e 
cinquenta reais);

2.Categoria Bolsa Atleta Juvenil:
a) Descrição - 15 à 18 anos de idade, para atletas que tenham obtido o 1º ou 2º lugar até nas modalidades esportivas individuais, e 1º, 2º 
ou 3º lugar nas modalidades coletivas, em competições oficiais de nível estadual no ano anterior a concessão do benefício, e que continuam 
treinando para futuras competições em suas modalidades de inscrição;
b) Valor do benefício - No máximo R$. 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$. 350,00 
(trezentos de cinquenta);

3.Categoria Bolsa Atleta Profissional:
c) Descrição - 19 anos ou superior, para atletas que tenham obtido o 1º ou 2º lugar nas modalidades esportivas individuais, e 1º, 2º ou 
3º lugar nas modalidades coletivas, em competições oficiais a nível estadual do ano anterior a concessão do benefício e que continuam 
treinando para futuras competições em suas modalidades de inscrição; (Redação dada pela Lei nº 2031/2021)
b) Valor do benefício - No máximo R$. 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) sendo dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$. 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais);

6. DA COMPROVAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 Para concessão da Bolsa Atleta, só será considerado os resultados obtidos nas seguintes competições:
1. Competições constituídas por várias etapas só serão considerados os resultados da classificação geral ou final do circuito da competição;
2. Para quaisquer eventos e modalidades esportivas, os resultados das competições e/ou das provas serão considerados, somente se apre-
sentarem no mínimo 04 (quatro) equipes e/ou competidores ;
3. Em todas as categorias do Programa Bolsa Atleta só será aceita a competição reconhecida pela entidade Estadual oficial da modalidade 
ou FESPORTE: Federações, Confederações, Liga Estadual da Modalidade

7. DA DURAÇÃO DA BOLSA
7.1 A Bolsa Atleta terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser cancelada a qualquer momento caso o atleta não cumpra suas obrigações.

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS (AS) BOLSITAS
8.1 Representar exclusivamente o município de Barra Velha, nas equipes da FUMTEC, quando solicitados;
8.2 Participar dos treinamentos, das atividades e eventos em prol do desenvolvimento do esporte, bem como em campanhas educativas 
promovidas pelo município ou quando solicitado pela FUMTEC;

9. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

9.1 O processo de avaliação, listagem, seleção, concessão e exclusão da Bolsa Atleta será realizado, de acordo com a disponibilidade finan-
ceira da FUMTEC, segundo critérios elencados neste edital, de acordo com a Lei Municipal nº 1970 de 18 de agosto de 2021 e operaciona-
lizado pela Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta.

10. DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO
10.1 A listagem prévia contendo os nomes dos beneficiados e os valores a serem repassados respectivamente será divulgada por meio de 
comunicação impressa e eletrônica, conforme publicações oficiais do município.
11. DOS RECURSOS

11.1 O prazo para recursos sobre a listagem prévia será de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação da mesma .
11.2 O recurso deverá ser protocolado junto à sede da Direção de Esporte da Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Barra 
Velha, aos cuidados da Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta, que terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis para deliberações.
11.3 Após deliberações do recursos, será elaborada a Listagem Oficial contendo os nomes dos beneficiados e os valores a serem repassados 
respectivamente que será divulgada por meio de comunicação impressa e eletrônica, conforme publicações oficiais do município.

12. DA CONTRAPARTIDA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 Os atletas beneficiados deverão apresentar bimestralmente o relatório de atividades esportivas desenvolvidas, ficha de acompanhamento 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/barra-velha/lei-ordinaria/2021/203/2031/lei-ordinaria-n-2031-2021-altera-a-lei-1970-que-instituiu-o-programa-bolsa-atleta-municipal-de-barra-velha-sc-e-da-outras-providencias
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de treinamentos, resultados de participação em competições, fotos, notícias e matérias jornalísticas e vídeos a Fundação Municipal de Tu-
rismo, Esporte e Cultura de Barra Velha, aos cuidados da Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta.
11.1 Os técnicos ou entidades dos atletas beneficiados deverão apresentar até o final dos meses de maio, agosto e novembro declaração 
de acompanhamento do atleta beneficiado a Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Barra Velha, aos cuidados da Comissão 
de análise do Programa Bolsa Atleta.
12.3 O atleta oferece como contrapartida, autorização para o uso de sua imagem e voz, nome e/ou apelido esportivo em anúncios e cam-
panhas oficiais do município, bem como usará a marca oficial do município de Barra Velha e da a Fundação Municipal de Turismo, Esporte 
e Cultura de Barra Velha em seus uniformes e seus equipamentos, equipamentos e implementos de competições, bem como em sua parti-
cipação em ações, eventos e entrevistas relativas ao seu desempenho como atleta.
12.4 O não cumprimento nas disposições previstas nos itens supracitados implicará no cancelamento do pagamento do benefício, até que 
seja regularizada a pendência.

13. DA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
13.1 O atleta beneficiado deverá providenciar a abertura de Conta Bancária exclusiva para que seja feito o pagamento mensal.

14. DA IMPUGNAÇÃO DA BOLSA ATLETA
14.1 Fica prevista a impugnação da concessão beneficio quando:
1. O atleta interessado não se inscrever junto a FUMTEC;
2. O atleta não cumprir as datas de entrega dos documentos;
3. Na inscrição, houver falta de documentação do atleta interessado;
4. A documentação entregue apresentar dados incompletos e incorretos;
5. Na documentação, houver dados e documentos falsos do atleta interessados;
6. O atleta interessado não atender aos critérios e/ou não atingir nenhuma das categorias;

15. DO CRONOGRAMA

04 de maio de 2022 Lançamento do Edital

09 de maio de 2022 a
16 de maio de 2022 Das 8h às 12h e Das 14 às 17h - Inscrições dos candidatos ao Programa Bolsa Atleta;

Local: Fundação Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Barra Velha
Avenida Paraná, nº 913

24 de maio de 2022
Reunião de orientação sobre a legislação, funcionamento e apresentação de inscrições;
Local: auditório Câmara de vereadores
Avenida Governador Celso Ramos, nº 200.

31 de maio de 2022 Reunião da Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta para Análise Documental,
Análise do Mérito das inscrições e elaboração da Listagem Prévia

03 de junho de 2022 Publicação da Listagem Prévia

07 de junho de 2022 Prazo para interposição de recursos

13 de junho de 2022 Reunião da Comissão de análise do Programa Bolsa Atleta para Análise dos recursos
21 de junho de 2022 Publicação da Listagem Oficial dos atletas beneficiados

Presidente da Fundação Municipal Turismo, Esporte e Cultura
Pierre Costa

ERRATA CONTRATO 078/2021
Publicação Nº 3868301

PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 138/2021
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 005/2021
CONTRATO 078/2021
Contratada: MAIC JEFFERSON SCHLINGMANN 05306362982
ALTERAÇÃO DO OBJETO
Objeto: permissão de uso para exploração comercial dos quiosques localizado na Praça Horácio Martins no Bairro São Cristóvão
Data da assinatura: 03/05/2022
Data do vencimento: 29/11/2026
Barra Velha, 03 de maio de 2022
MAIC JEFFERSON SCHLINGMANN
Pela Contratada
DOUGLAS ELIAS DA COSTA
Prefeito
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PE 037/2022 PMBV
Publicação Nº 3868178

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DCCDA0BD3E8C7846D7A506CCC88176D7CB1A9957
PREFEITURA DE BARRA VELHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Processo Administrativo nº 064/2022 – Pregão Eletrônico nº 037/2022
DCCDA0BD3E8C7846D7A506CCC88176D7CB1A9957
A PREFEITURA DE BARRA VELHA, através da Secretaria de Administração, nos termos da Lei n° 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei 
nº 8.666/93, de 21/06/1993, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, 
no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, Tipo Menor Preço Global, para aquisição de uniformes Inverno/Verão para alunos da rede municipal 
(Masculino/Femininos). Meta 20, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. Recebimento dos Envelopes até: 
17/05/2022 às 13:30 horas. Data da Sessão Pública:17/05/2022 às 13:40 horas, na Secretaria da Administração, situada na Av. Governador 
Celso Ramos, nº 200, Centro, Barra Velha/SC. Coordenação do Processo: Rubia Fernanda Alves. A abertura das propostas será através do 
Endereço eletrônico www.bnc.org.br. O edital, em inteiro teor, estará à disposição dos interessados para download nos sites: www.barrave-
lha.sc.gov.br e www.bnc.org.br. Barra Velha, 03 de maio de 2022.DOUGLAS ELIAS DA COSTA – Prefeito.

http://www.bnc.org.br
http://www.barravelha.sc.gov.br/
http://www.barravelha.sc.gov.br/
http://www.bnc.org.br
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Belmonte

prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2022
Publicação Nº 3867938

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BBD08DE7843F55F4539EDE1411218E7BB7DE27F7

 

MUNICIPIO DE BELMONTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 48/2022 

 

Objeto: O objeto de que se trata de contratação a 

palestra show motivacional alusiva a "DIA DAS 

MÃES", temas: relacionamento, felicidade, motivação, 

inteligência emocional, afeto, incluso instrumentos 

musicais, cenário, iluminação, aparelhos de som, painel 

de led e efeitos, destinado à população feminina, a 

realizar-se no dia 14/04/2022, às 13h30min, local 

ASMOBEL- Associação Servidora Municipal 

Belmonte/SC. por dispensa do certame. Valor que não 

ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no 

art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

Informações pelo fone (049) 3625 0066. 

  

Belmonte/SC, 03 de maio de 2022. 

 

 

Jair Antonio Giumbelli 
Prefeito Municipal 
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022
Publicação Nº 3868585

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4D66AA90498E53BE2E3F4D6F646F331B9EB42A08

 

MUNICIPIO DE BELMONTE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 49/2022 
 

Objeto: O objeto de que se trata de Aquisição de mobiliário 
ergonômico infantil, destinados a atender as necessidades do 
Centro de Ensino Infantil Pingo de Ouro no município de 
Belmonte-SC, por dispensa do certame.  Valor que não 
ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no art. 
24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Informações 
pelo fone (049) 3625 0066. 

  
Belmonte/SC, 03 de maio de 2022. 

 
 

Jair Antonio Giumbelli 
Prefeito Municipal 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2022
Publicação Nº 3870940

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3E527F0B11CAA8955DB4B135C5B63E5D0B117726

 

MUNICIPIO DE BELMONTE 
AVISO DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2022 
 

Objeto: O objeto de que se trata de aquisição de materiais e 
contratação de empresa especializada para instalar e 
substituir materiais elétricos. Destinado à manutenção e 
conservação do circuito elétrico do ginásio municipal da 
comunidade de Linha Bela União e atendendo as normas e 
legislação vigentes, Por dispensa do certame. Valor que não 
ultrapassa o permissivo legal. Fundamentação legal no art. 
24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Informações 
pelo fone (049) 3625 0066. 

  
Belmonte/SC, 03 de maio de 2022. 

 
 

Jair Antonio Giumbelli 
Prefeito Municipal 

 Benedito Novo
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021
Publicação Nº 3870610

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA 
PREMIAÇÕES ESPORTIVAS 
 
Lote 1: MEDALHAS DIVERSAS 
 

216828 - CLEBER BORGES BISPO ME 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
8 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 

55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR COBRE. NA PARTE CENTRAL 
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 5,4155 

7 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR BRONZE. NA PARTE CENTRAL 
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 5,4155 

6 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR PRATA. NA PARTE CENTRAL 
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 5,4155 

5 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
55X55 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR DOURADA. NA PARTE 
CENTRAL DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 
PINTADO NAS CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: 
"PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO 
VERSO DA MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 20 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 5,4155 

4 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR COBRE. NA PARTE CENTRAL 
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 7,0795 

3 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR BRONZE. NA PARTE CENTRAL 
DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 7,0795 

2 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR PRATA. NA PARTE CENTRAL 

ELOART 7,0795 
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DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO PINTADO NAS 
CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: "PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO VERSO DA 
MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

1 MEDALHA FUNDIDA EM ANTIMÔNIO (ZAMAQ) COM FORMATO REDONDO DIÂMETRO DE 
80X80 MM, ESPESSURA DE 4,0MM, BANHO EM METAL NA COR DOURADA. NA PARTE 
CENTRAL DA MEDALHA ESTA FUNDIDO O BRASÃO DO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO 
PINTADO NAS CORES AZUL, AMARELO NA BORDA EXTERNA ESTA FUNDIDO OS DIZERES: 
"PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO" COM O FUNDO PINTADO EM AZUL. NO 
VERSO DA MEDALHA ADESIVO COM IMPRESSÃO A LASER COLORIDO COM OS DIZERES DA 
COMPETIÇÃO. FITA COM 25 MM DE LARGURA E 80 CM DE COMPRIMENTO ESTAMPADO O 
BRASÃO DE BENEDITO NOVO E ESCRITO MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO. 

ELOART 7,0795 

 
 
Lote 2: TROFÉUS DIVERSOS 
 

125741 - FOOT COMERCIAL LTDA ME 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
30 TROFÉU COM ALTURA DE 17 CM, COM BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM 

POLÍMERO NA COR PRETA. CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, TAÇA EM 
POLÍMERO METALIZADA INTERNA E EXTERNA NA COR DOURADA COM DETALHES 
TEXTURIZADOS E 9,2 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 32,3277 

29 TROFÉU COM 48 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 10,1 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA, UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA PARTE 
SUPERIOR METALIZADA NA COR DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO METALIZADO NA 
COR DOURADA. ACIMA DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
VERMELHA ACETINADA COM 10,9 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 152,876 

28 TROFÉU COM 56 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 12,1 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA, UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA PARTE 
SUPERIOR METALIZADA NA COR DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO METALIZADO NA 
COR DOURADA. ACIMA DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
VERMELHA ACETINADA COM 13,5 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 175,249 

27 TROFÉU COM 67 CM DE ALTURA, COM BASE OITAVADA COM 13,10 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UMA TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA, UM CONE EM POLÍMERO COM DETALHES NA PARTE 
SUPERIOR METALIZADA NA COR DOURADA E UMA TAMPA EM POLÍMERO METALIZADO NA 
COR DOURADA. ACIMA DESTA TAMPA UMA COPA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
VERMELHA ACETINADA COM 15,50 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 193,242 

26 TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA COR BRONZE, COM EFEITO, TEXTURIZADO. DOIS SUPORTES INTERCALADOS 
POR UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR BRONZE. TAÇA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR BRONZE, COM EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE 
SUPERIOR EM BRONZE COM 58 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR BRONZE. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 640,9683 

25 TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA COR PRATA, COM EFEITO, TEXTURIZADO. DOIS SUPORTES INTERCALADOS 
POR UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR PRATA, COM EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE 
SUPERIOR EM PRATA COM 58 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 641,6367 

24 TROFÉU COM 115 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 32 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA COR DOURADA, COM EFEITO, TEXTURIZADO. DOIS SUPORTES 
INTERCALADOS POR UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. TAÇA EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, COM EFEITO, TEXTURIZADO NA PARTE 
INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR EM DOURADO COM 58 CM DE LARGURA A PARTIR DAS 
ALÇAS. TAMPA E ALÇAS EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA 
INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 640,97 

23 TROFÉU COM 67 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM VITORIA 361,908 
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POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA COR 
DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

22 TROFÉU COM 71 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA COR 
DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 398,344 

21 TROFÉU COM 79 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO METALIZADA NA COR VINHO. SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE E DOIS ANÉIS EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA. TAÇA EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA COM 46 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA METALIZADA NA COR 
DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 465,312 

20 TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA 
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS 
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES 
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA 
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE 
CHUTEIRA DE FUTEBOL.  PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 77,999 

19 TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA 
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS 
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES 
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA 
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE 
JOGADOR DE FUTEBOL.  PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 77,999 

18 TROFÉU COM ALTURA DE 19 CM, BASE OVAL COM 22,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO NA 
COR PRETA COM FRISO NA TAMPA DA BASE METALIZADA NA COR DOURADA. DOIS 
SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA NAS LATERAIS. SOBRE ESTES 
SUPORTES UMA ESTATUETA FIXA DE BOLA DE FUTEBOL BRANCA COM GOMOS PINTADOS NA 
COR PRETA, COM 7,9 CM DE LARGURA DE UM LADO E DO OUTRO UMA ESTATUETA FIXA DE 
GOLEIRO DE FUTEBOL.  PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 77,999 

17 TROFÉU COM 36 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA INTERCALADA POR UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA PARTE EXTERNA NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM PINTURA 
DOURADA FOSCA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA PARTE INTERNA. 
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 149,6145 

16 TROFÉU COM 41 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA INTERCALADA POR UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA PARTE EXTERNA NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM PINTURA 
DOURADA FOSCA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA PARTE INTERNA. 
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. PLAQUETA EM LATÃO PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 156,567 

15 TROFÉU COM 45 CM DE ALTURA, BASE REDONDA COM 21 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE DOIS SUPORTES EM POLÍMERO METALIZADO NA COR 
DOURADA INTERCALADA POR UM ANEL METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA PARTE EXTERNA NA COR DOURADA E NA PARTE INTERNA COM PINTURA 
DOURADA FOSCA COM 33 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS FOSCA NA PARTE INTERNA. 
ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA GRAVAÇÃO. 

VITORIA 168,665 

14 TROFÉU COM ALTURA DE 28CM, BASE OITAVADA COM 10,10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES COM 15,50 CM 
DE LARGURA EM AS ALÇAS METALIZADA NA COR DOURADA COM PINTURA INTERNA 
DOURADA METÁLICA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL PLAQUETA EM LATÃO PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 99,04 

13 TROFÉU COM ALTURA DE 35CM, BASE OITAVADA COM 12,10 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES COM 18,50 CM 
DE LARGURA EM AS ALÇAS METALIZADA NA COR DOURADA COM PINTURA INTERNA 
DOURADA METÁLICA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL PLAQUETA EM LATÃO PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 126,544 

12 TROFÉU COM ALTURA DE 40CM, BASE OITAVADA COM 14,50 CM DE LARGURA EM POLÍMERO 
NA COR PRETA. SOBRE ESTA BASE UMA TAÇA EM POLÍMERO COM DETALHES COM 21,000 CM 
DE LARGURA EM AS ALÇAS METALIZADA NA COR DOURADA COM PINTURA INTERNA 
DOURADA METÁLICA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL PLAQUETA EM LATÃO PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 147,091 

11 TROFÉU COM 64 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 14,5 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM POLÍMERO 

VITORIA 255,6515 
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METALIZADA NA COR PRATA, COM EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO 
NA COR DOURADO E UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA, COM EFEITO, 
TEXTURIZADO COM 27 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

10 TROFÉU COM 76 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 17,5 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA COR PRATA, COM EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO 
NA COR DOURADO E UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA, COM EFEITO, 
TEXTURIZADO COM 31 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 299,698 

9 TROFÉU COM 83 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 21,5 CM DE LARGURA EM 
POLÍMERO NA COR PRETA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE UM SUPORTE E UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADA, SOBRE ESTE ANEL UMA BOLA EM POLÍMERO 
METALIZADA NA COR PRATA, COM EFEITO, TEXTURIZADO INTERCALADO POR UM ANEL EM 
POLÍMERO METALIZADO NA COR DOURADO. ACIMA UM ANEL EM POLÍMERO METALIZADO 
NA COR DOURADO E UM CONE EM POLÍMERO METALIZADO NA COR PRATA, COM EFEITO, 
TEXTURIZADO COM 31 CM DE LARGURA ENTRE AS ALÇAS, ALÇAS E TAMPA EM POLÍMERO 
METALIZADO NA COR DOURADA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETA PARA 
GRAVAÇÃO. 

VITORIA 349,31 

 
Lote 3: TROFÉUS EM MDF DIVERSOS 
 

137618 - VINICIUS RAUBER ME 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
34 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA 

AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇAO DE ENDURO REGULARIDADE 
STADIUM 51,9993 

33 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA 
AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇAO DE CICLISMO 

STADIUM 51,9993 

32 TROFEU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA 
AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇAO DE ENDURO FIM 

STADIUM 51,9993 

31 TROFÉU EM MDF COM ESPESSURA DE 10 MM E ALTURA DE 30CM PINTADO COM TINTA 
AUTOMOTIVA PARA COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS 

STADIUM 51,9993 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 01 de julho de 2021 a 01 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 01 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021
Publicação Nº 3870652

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE SEMEN BOVINO E MATERIAIS 
PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 
 
17280 - FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
3 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA RED ANGUS, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO 

AMERICANA DE RED ANGUS, NÃO INFERIOR A MAIO/2021, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO DEIRETA(CED) > OU = A 12; PESO DE 
DESMAME(WW) > OU = A 70; PESO AO ANO(YW) > OU = A 120; AREA DE OLHO DE 
LOMBO(REA) > OU = A 0.00; MARMOREIO(MARB) > OU = A 0.2 

GENEX 23,00 

4 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA BRAHMA, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CRIADORES DE ZEBU(PMGZ/ABCZ), NÃO INFERIOR A 2021-1, QUE POSSUA 
FILHOS NASCIDOS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: IABCZ > OU = A 20,00; PESO A 
DESMAMA(PD-ED) > OU = A 9,00; PESO AO ANO(PA-ED) > OU = A 9,00 

GENEX 23,40 

6 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA GIR LEITEIRO, COM PROVA PELO PROGRAMA 
NACIONAL DE MELHORAMENTO DO GIR LEITEIRO (PNMGL), NÃO INFERIOR A 2020, COM AS 
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TOURO A2A2; PTAL > OU = A 600; MAE COM PRODUCAO 
ACIMA DE 6,000KG 

GENEX 23,00 

7 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA LIMOUSIN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 
DEP DEPESO AO NASCER(PN)  OU = 0.00; PESO AO DESMAME(P205)  OU = 250; PESO AO 
ANO (P365)  OU = 500 

CRV LAGOA 22,90 

9 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA SENEPOL, COM PROVA PELA EMBRAPA GENEPLUS, 
NÃO INFERIOR A JUNHO/2020, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DEP DE PESO AO 
NASCER(PN)  OU = A 0,6; DEP DE PESO Á DESMAMA(PD)  OU = A 0.5; DEP DE PESO AO 
SOBREANO(PS)  OU = A 7,0; DEP DE GANHO A DESMAMA (GPD)  OU = A 6,0; AREA OLHO 
LOMBO(AOL)  OU = A 2,00; INDICE DE QUALIFICAÇÃO GENETICA TOP 10.0% OU MELHOR 

GENEX 24,50 

10 SEMEN DE TOURO DA RAÇA CHAROLÊS, PROVADO PELA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
CHAROLÊS, COM PROVA NÃO INFERIOR A MAIO/2021, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO(CE) > OU = A 3.0; PESO DE DESMAMA(WW) > OU 
= A 45; PESO AO ANO(YW) > OU = A 75; LEITE(MILK) > OU = 6 

GENEX 24,00 

11 SEMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA SIMENTAL, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE SIMENTAL OU EQUIVALENTE APRESENTANDO TABELA DE CONVERSÃO, COM 
PROVA NÃO INFERIOR A ABRIL 2021, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE 
PARTO (CE) > OU = A 7,0; PESO DE DESMAMA(WEAN) > OU = 75; PESO AO ANO(YEAR) > OU 
= A 120; AREA OLHO LOMBO(REA) > OU = A 1 

GENEX 24,00 

12 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA ABEERDEN ANGUS, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE ANGUS, NÃO INFERIOR A MAIO/2021, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: FACILIDADE DE PARTO (CED) > OU = A 15; PESO DE DESMAME(WW) > OU 
= A 65; PESO AO ANO(YW) > OU = A 120; AREA DE OLHO DE LOMBO(RE) > OU = A 0,5 

GENEX 29,50 

13 SÊMEN DE TOURO DA RAÇA PARDO SUIÇO PROVADO COM PROVA OFICIAL PELO DAIRY 
BULLS/INTERBULL NÃO INFERIOR A ABRIL/2021 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
MINIMAS PTA LEITE  OU = A 1500; PROTEINA  OU IGUAL A 50; GORDURA  OU IGUAL A 50; 
FACILIDADE DE PARTO  OU = A 3; PTI  OU = A 120 

GENEX 33,00 

14 BAINHA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM MATERIAL FLEXIVEL DE PRIMEIRA LINHA, TIPO 
FRANCESA, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES 

WAGO 25,90 

15 LUVA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LONGA, CINCO DEDOS, PARA APALPAÇÃO RETAL COM 
90 CM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 

WAGO 54,00 

16 NITROGÊNIO LIQUIDO COM PUREZA MÍNIMA DE 99%, APRESENTADO CERTIFICADO DIGITAL 
DE CONFORMIDADE NÃO INFERIOR A MAIO/2021 

MESSER 4,50 

 
207560 - ANDRE TONIAL SCHROEDER SERVICOS VETERINARIOS 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
1 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA TABAPUA, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CRIADORES DE ZEBU(PMGZ), NÃO INFERIOR A 2021-1, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: IABCZ > OU = A 13; PESO Á DESMAMA - EFEITO DIRETO (PD- EDG) > OU = 

ALTA 
BALANCETE 

23,20 
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A 7; PESO AO ANO EFEITO DIRETO (PA-ED) > OU = A 12; PESO AO SOBREANO EFEITO DIRETO 
(PS-ED) > OU = A 12; PRECOCIDADE (P) > OU = A 2; MUSCULOSIDADE(M) > OU = A 4,8; AREA 
OLHO LOMBO(AOL) > OU = A 2,5 

2 SÊMEN DE TOURO DA RAÇA BRAFORD, PROVADO PELA PAMPAPLUS, COM PROVA NÃO 
INFERIOR A MAIO/2021, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: INDICE GERAL TOP 10% OU 
MELHOR; PESO AO NASCIMENTO PN  OU = A 0,35; PESO DE DESMAMA DIRETO (PDD)  OU = 
A 6; PESO AO SOBREANO(PS)  OU = A 12; GANHO POS-DESMAMA(GPD)  OU = A 5 

ALTA 
RESPEITADO 

22,00 

5 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA NELORE, COM PROVA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE CRIADORES DE ZEBU(PMGZ/ABCZ), NÃO INFERIOR A 2021-1, QUE POSSUA FILHOS 
NASCIDOS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: IABCZ  OU = A 19,00; PESO A 
DESMAMA(PD-ED)  OU = A 3,00; PESO AO ANO(PA-ED)  OU = A 10,00; IDADE AO PRIMEIRO 
PARTO(IPP)  OU = A -13.00; AREA OLHO LOMBO (AOLG)  OU = A 1,8 

ALTA 
GORRAN 

CAMP. 

22,00 

8 SÊMEN DE TOURO PROVADO DA RAÇA JERSEY, COM PROVA PELO DAIRY BULLS, NÃO 
INFERIOR A ABRIL 2021, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PTA LEITE  OU = A 500 LBS, % 
GORDURA  OU = A 0.00; % PROTEINA  OU = A 0.00; CCS OU = A 3,00; VIDA PRODUTIVA  OU = 
A 2; TIPO  OU = A 0.00; JPI  OU = A 90; COMPOSTO DE UBERE(JUI)  OU = A 4 

ALTA JETSON 26,50 

 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 05 de julho de 2021 a 05 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 05 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021
Publicação Nº 3870655

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE 
ARBITRAGEM PARA OS DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO 
 
Lote 1: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA OS DIVERSOS JOGOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
SUBITENS ABAIXO DESCRITOS 
 

170216 - MULTI ESPORTES LTDA ME 
 

Item Produto Valor Unit. 
11 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE VOLEIBOL - VOLEI DE AREIA - FUTVOLEI COM 3 

SETS DE 25 PONTOS CONTENDO 2 ARBITROS E 1 MESARIO 
215,00 

10 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SUIÇO COM 2 TEMPOS DE 25 MINUTOS 
CORRIDOS CONTENDO 1 ARBITRO E 1 MESARIO 

200,00 

9 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCCER COM 2 TEMPOS DE 20 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 2 ARBITROS E 1 MESARIO 

220,00 

8 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 1 ARBITRO CONFEDERADO, 2 ASSISTENTES E 1 MESARIO 

1.300,00 

7 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 1 ARBITRO FEDERADO, 2 ASSISTENTES E 1 MESARIO 

900,00 

6 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO COM 2 TEMPOS DE 45 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 1 ARBITRO, 2 ASSISTENTES E 1 MESARIO 

680,00 

5 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO COM 2 TEMPOS DE 15 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 2 ARBITROS, 1 MESARIO E 1 CRONOMETRISTA 

210,00 

4 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO COM 2 TEMPOS DE 20 
MINUTOS CORRIDOS CONTENDO 2 ARBITROS, 1 MESARIO E 1 CRONOMETRISTA 

220,00 

3 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO COM 2 TEMPOS DE 20 
MINUTOS CRONOMETRADOS CONTENDO 1 ARBITRO CONFEDERADO, 1 ARBITRO FEDERADO, 1 MESARIO E 1 
CRONOMETRISTA 

850,00 

2 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO COM 2 TEMPOS DE 20 
MINUTOS CRONOMETRADOS CONTENDO 1 ARBITRO FIFA E 1 ARBITRO CONFEDERADO, 1 ARBITRO, 1 
MESARIO E 1 CRONOMETRISTA 

1.000,00 

1 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SALÃO COM 2 TEMPOS DE 20 
MINUTOS CRONOMETRADOS CONTENDO 1 ARBITRO FEDERADO, 1 ARBITRO, 1 MESARIO E 1 
CRONOMETRISTA 

290,00 

17 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA PROVAS DE CICLISMO CONTENDO 4 ARBITROS E 4 
ASSISTENTES, DURAÇÃO 4 HORAS 

1.700,00 

16 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS FOLCLORICOS (SERRADOR, LENHADOR) CONTENDO 
1 ARBITRO, DURAÇÃO 4 HORAS 

200,00 

15 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE ATLETISMO, CANOAGEM, BOLÃO, TIRO, DISPUTA 
DE PENALTIS CONTENDO 1 ARBITRO, DURAÇÃO 4 HORAS 

200,00 

14 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE MESA (CANASTRA, DOMINO, TENIS DE MESA, 
CACHETA, TRUCO, GENERAL, XADREZ) CONTENDO 1 ARBITRO, DURAÇÃO 4 HORAS 

200,00 

13 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE SINUCA CONTENDO 1 ARBITRO, DURAÇÃO 4 
HORAS 

200,00 

12 SERVIÇO PROFISSIONAL DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE BOCHA CONTENDO 1 ARBITRO, DURAÇÃO 4 
HORAS 

200,00 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 07 de julho de 2021 a 07 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 07 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2021
Publicação Nº 3870664

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS E OUTROS 
MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR E CORPO 
DE BOMBEIROS 
 
84921 - WOOLUE CONFECCOES LTDA - EPP 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
2 COBERTURA CAQUI PADRÃO PMSC FUNCIONAL 49,70 
3 PULOVER DE LÃ CAQUI PADRÃO PMSC FUNCIONAL 189,00 
4 JAQUETA CAQUI PADRÃO PMSC FUNCIONAL 275,48 
5 CINTO COM FIVELA PRATA PADRÃO PMSC FUNCIONAL 27,98 
6 CAMISA GOLA POLO POLIVISCOSE CAQUI COM BRASÃO, NOME DE GUERRA BORDADO E 

GRADUAÇÃO NA GOLA PADRÃO PMSC 
FUNCIONAL 56,48 

7 CALÇA OPERACIONAL CAQUI EM RIP STOP PADRÃO PMSC FUNCIONAL 149,23 
8 CAMISA OPERACIONAL CAQUI MANGA LONGA EM RIP STOP PADRÃO PMSC FUNCIONAL 120,00 
9 CAMISA OPERACIONAL CAQUI MANGA CURTA EM RIP STOP PADRÃO PMSC FUNCIONAL 106,33 
10 CAMISETA BRANCA DRY COM BRASÃO PADRÃO PMSC FUNCIONAL 38,23 
11 DIVISA BORDADA PADRÃO PMSC FUNCIONAL 13,63 
12 BIRIBA BORDADA TERMOCOLANTE PADRÃO PMSC FUNCIONAL 8,95 
13 CAMISA COMBAT SHIRT CAQUI PADRÃO PMSC FUNCIONAL 165,00 
14 DIVISA BORDADA E COM VELCRO PARA CAMISA COMBAT FUNCIONAL 15,50 
15 NOME DE GUERRA BORDADO PARA CAMISA COMBAT FUNCIONAL 6,25 
16 GANDOLA OPERACIONAL MODELO BMSC FUNCIONAL 178,00 
17 CALÇA OPERACIONAL MODELO BMSC FUNCIONAL 112,00 
18 CAMISETA COR VERMELHA PADRÃO BMSC FUNCIONAL 33,67 
19 COBERTURA OPERACIONAL MODELO BMSC FUNCIONAL 52,87 
20 PULOVER DE LÃ MODELO BMSC FUNCIONAL 189,00 
21 CALÇÃO OPERACIONAL EM TACTÉL COR VERMELHA PADRÃO BMSC FUNCIONAL 49,30 
22 REGATA BRANCA PADRÃO BMSC FUNCIONAL 20,60 

 
217581 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
1 COTURNO MODELO 8625 DRY PRETO PADRÃO PMSC FABRINDES 435,00 

 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 08 de julho de 2021 a 08 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 08 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021
Publicação Nº 3870667

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES 
 
217662 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
1 CAPACETE COM PROTETOR FACIAL TIPO PENEIRA ANTIIMPACTOS, JUGOLAR E ABAFADOR 

DE OUVIDOS PARA SERVIÇOS EM ROÇADEIRA, CORTE E PODA DE ARVORE. 
KIT CAMPER 130,00 

2 LUVA QUÍMICA, BISNAGA DE NO MÍNIMO 200G, HIDROSSOLÚVEL, COM PROTEÇÃO 
CONTRA ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SUBSTÂNCIAS SIMILARES, ÓLEOS, 
GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, RESINAS E OUTROS NÃO SOLUBILIZADOS EM ÁGUA. 

NUTRIEX 7,40 

8 AVENTAL RASPA TIPO BARBEIRO COM MANGAS 96X60CM EBENEZER 70,00 
10 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG - DESCRIÇÃO: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE TRÊS 

FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE NAS CORES SALMÃO E AMARELO, TAMANHO 
UNICO COM CORDÃO - ATENUAÇÃO: NRRSF 13 DB 

PREVENT 1,70 

16 BOTA, CANO LONGO, COM POLAINA, NA COR PRETA, CONFECCIONADO EM PVC INJETADO. 
IMPERMEÁVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO INTERNO COM FORRAÇÃO 
100% EM POLIÉSTER. 

WORKFLEX 65,00 

17 LUVA EM VAQUETA SEM FORRO COM PUNHO EM RASPA 20CM EBENEZER 20,00 
22 LUVA OPERADOR DE MOTOSERRA VAQUETA EBENEZER 47,90 
23 TOUCA DE BRIM PARA SOLDADOR TIPO ARABE COR CINZA JOG 37,00 
25 SAPATÃO DE SEGURANÇA, COR PRETA, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO 

CROMO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO. PALMILHA DE MONTAGEM E FORRO 
FRONTAL INTERNO CONFECCIONADOS EM MATERIAL DE NÃO TECIDO. CONSTRUÇÃO NO 
SISTEMA STROBEL, COM SOLADO INJETADO DE PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA AO 
ÓLEO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA 
LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA 
ÁREA DO SALTO (CALCANHAR), COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE 
CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO 
CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). CABEDAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À 
ABSORÇÃO DE ÁGUA (WRU). SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). 
TAMANHOS 39 AO 45. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NA 
PROPOSTA. 

BOMPER 66,00 

 
217581 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
4 JALECO DE BRIM LEVE SANTANENSE, COM 3 BOLSOS FRONTAIS E 4 BOTÕES MÉDIOS, 

MANGA CURTA (TAMANHOS: G E GG). NA COR CINZA 
FABRINDES 60,00 

5 CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BRIM (100% ALGODÃO), ½ ELÁSTICO, DOIS 
BOLSOS DIANTEIROS E DOIS BOLSOS TRASEIROS. RESISTENTE A RASGOS E ABRASÕES EM 
GERAL). NA COR CINZA (TAMANHOS: G E GG) 

FABRINDES 55,24 

13 ÓCULOS DE SEGURANÇA ANTIEMBAÇANTE, COM ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL E 
HASTES DO TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO. LENTE CINZA. 

FABRINDES 7,83 

14 ÓCULOS DE SEGURANÇA ANTIEMBAÇANTE, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO 
ÓPTICO, COM LENTES VERDE NA TONALIDADE 5.0, FILTRANDO RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, 
INFRAVERMELHA E LUZ VÍSIVEL NESTA TONALIDADE. 

FABRINDES 38,00 

15 ÓCULOS DE SEGURANÇA ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO KALIPSO, MODELO ESPORTIVO, 
LENTE ÂMBAR, COM ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL E HASTER DO TIPO ESPÁTULA 
CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO, PROTEGENDO A ÁREA DOS OLHOS CONTRA 
IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS 

FABRINDES 11,97 

24 PERNEIRA FORADA PARA ROÇADOR DE ELÁSTANO COM CINTO FIVELA FABRINDES 58,33 
 
217689 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI 
 

Item Produto Marca Valor Unit. 
3 CREME PROTETOR PARA PELE FPS60, RESISTENTE A AÇÃO DO SOL, PROTEÇÃO UVA, UVB. 

EMBALAGEM COM 120ML 
SUNDAY 14,00 
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6 BOTINA DE SEGURANÇA, COR PRETA, CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO TIPO 
VAQUETA, HIDROFUGADO, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO. PALMILHA DE 
MONTAGEM E FORRO FRONTAL INTERNO CONFECCIONADOS EM MATERIAL DE NÃO 
TECIDO. CONSTRUÇÃO NO SISTEMA STROBEL, COM SOLADO INJETADO DE PU 
BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, PROTEÇÃO DOS PÉS DO 
USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E 
ESCORIANTES, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR), COM 
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL 
SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). 
CABEDAL RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA (WRU). SOLADO 
RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). TAMANHOS 33 AO 47 APRESENTAR O 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) IMPRESSO NA PROPOSTA. 

CARTOM 68,00 

7 AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR 1,20 X 0,60 SEM EMENDA ACRILAN 30,00 
9 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA. CONSTITUIDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA 

DE CONCHA. MONTADOS SIMETRICAMENTE EM HASTE-SUPORTE AJUSTAVEL EM FORMA 
DE ARCO, PERMINTINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO AOS PAVILHÕES 
AURICULARES. ABAFADOR LEVE, TOTALMENTE EM PLASTICO - ATENUAÇÃO: NRRSF-14 DB 

plastcor 26,00 

11 PROTETOR SOLAR COM REPELENTE DE INSETOS, FATOR DE PROTEÇÃO MÍNIMA FPS 60, 
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVE FORNECER 
PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURAS SOLARES PROVENIENTES DOS RAIOS U.V.A. E U.V.B. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALÉRGICO, NÃO OLEOSO, RESISTENTE À ÁGUA E 
AO SUOR, REGISTRADO NA ANVISA E PARA USO PROFISSIONAL. PROTEÇÃO CONTRA 
MOSQUITOS. FRASCO COM NO MÍNIMO DE 120ML. 

SUNDAY 18,00 

12 PROTETOR SOLAR COM REPELENTE DE INSETOS, FATOR DE PROTEÇÃO MÍNIMA FPS 30, 
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVE FORNECER 
PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURAS SOLARES PROVENIENTES DOS RAIOS U.V.A. E U.V.B. 
DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, HIPOALÉRGICO, NÃO OLEOSO, RESISTENTE À ÁGUA E 
AO SUOR, REGISTRADO NA ANVISA E PARA USO PROFISSIONAL. PROTEÇÃO CONTRA 
MOSQUITOS. FRASCO COM NO MÍNIMO DE 120ML. 

SUNDAY 11,50 

18 CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. DESCRIÇÃO: CONE FABRICADO EM POLIETILENO COM 
50CM NA COR LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA. UTILIZADO PARA 
SINALIZAÇÃO EM GERAL. 

plastcor 47,00 

19 CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. DESCRIÇÃO: CONE FABRICADO EM POLIETILENO COM 
75CM NA COR LARANJA, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA. UTILIZADO PARA 
SINALIZAÇÃO EM GERAL. 

plastcor 93,00 

20 FITA ZEBRADA. FABRICADA EM MATERIAL COMPOSTO PLASTICO PARA ISOLAMENTO DE 
ÁREA. TAMANHO: METRAGEM M'DIA 200 METROS, LARGURA 7 CM. 

plastcor 13,50 

21 LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIDA NA PALMA, FACE 
PALMAR E PONTA DOS DEDOS OU PARCIAL DO DORSO OU BANHO PALMA E DORSO COM 
LÁTEX NITRÍLICO, PUNHO COM ELASTANO OU PUNHO DE SEGURANÇA, FORMATO 
ANATÔMICO. 

plastcor 7,50 

 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 20 de julho de 2021 a 20 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 20 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 
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4º PUBLICAÇÃO - EXTRATO DA TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021
Publicação Nº 3870640

 

                                                                             
PUBLICAÇÕES LEGAIS  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2021 
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO/SC 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
 
41521 - TDK TRANSPORTES E TURISMO LTDA 
 

Item Und Produto Valor Unit. 
3 KM TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO ONIBUS, COM 

CAPACIDADE MAXIMA DE 44 PASSAGEIROS E MINIMA DE 40 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA 
4,80 

 
43702 - SANTA MARIA TURISMO LTDA 
 

Item Und Produto Valor Unit. 
1 KM TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO VAN, COM 

CAPACIDADE MAXIMA DE 15 E MINIMA DE 11 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA 
3,00 

2 KM TRANSPORTE EM VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS COM VEICULO MICRO-ONIBUS, COM 
CAPACIDADE MAXIMA DE 27 E MINIMA DE 23 PASSAGEIROS, EXCETO MOTORISTA 

3,45 

 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 02 de julho de 2021 a 02 de julho de 2022. 
Benedito Novo (SC), 02 de julho de 2021 
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo 

 
AVISO DE SUSPENSÃO PP 68/2022

Publicação Nº 3872105

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4029DC0F4398F82A85CB764BDC9B79C950A8A72C
AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2022

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE E SEUS SETORES.

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que por este ato SUSPENDE a 
abertura do processo licitatório acima citado, cuja abertura esta marcada para dia 04/05/2022 às 9 horas, devido ao excesso de chuvas que 
estão ocasionando o transbordamento do Rio Benedito e consequentemente prejudicando o deslocamento das empresas até na Prefeitura 
para participar do certame.

A nova data de abertura será marcada e divulgada na imprensa oficial tão logo a situação se normalize.

Benedito Novo, 04 de maio de 2022.

SÉRGIO DÁRIO PASQUALI
Pregoeiro

CONVOCAÇÃO - ISABELA MARA CAMPOS
Publicação Nº 3871219

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
ISABELA MARA CAMPOS

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua CON-
TRATAÇÃO ao cargo de MÉDICO CLINICO GERAL – ESF, aprovado (a) em 2º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 003/2022.
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Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - JANETE BUTKE
Publicação Nº 3871230

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
JANETE BUTKE

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Servente, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - JARDEL PERSUHN
Publicação Nº 3871237

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
JARDEL PERSUHN

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua CON-
TRATAÇÃO ao cargo de Auxiliar Administrativo I, aprovado (a) em 2º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............
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CONVOCAÇÃO - JOAO MARIA PITAN
Publicação Nº 3871244

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
JOAO MARIA PITAN

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Servente, aprovado (a) em 3º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - JOÃO VITOR ANTUNES
Publicação Nº 3871253

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
JOÃO VITOR ANTUNES

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Operador de Máquina, aprovado (a) em 2º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - KELLY KREIDLOW
Publicação Nº 3871266

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
KELLY KREIDLOW

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua CON-
TRATAÇÃO ao cargo de Auxiliar Administrativo I, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.
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Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - LINDONJONSEN ALVES MORENO
Publicação Nº 3871271

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
LINDONJONSEN ALVES MORENO

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Operador de Máquina, aprovado (a) em 3º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - NATHANIELE FALCÃO XAVIER
Publicação Nº 3871277

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
NATHANIELE FALCÃO XAVIER

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de MÉDICO CLINICO GERAL – ESF, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 
003/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............
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CONVOCAÇÃO - RAFAEL NICOLLAS TERTULIANO
Publicação Nº 3871282

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
RAFAEL NICOLLAS TERTULIANO

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de EESTÁGIO – ENSINO MÉDIO, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 
001/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - RAMIDES ERONDI BUTKE
Publicação Nº 3871288

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
RAMIDES ERONDI BUTKE

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Operador de Máquina, aprovado (a) em 1º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - TAINARA TATIELE MORAUER
Publicação Nº 3871290

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
TAINARA TATIELE MORAUER

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Professor de Inglês, aprovado (a) em 3º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.
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O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

CONVOCAÇÃO - VALDILENE VALERIA DE OLIVEIRA TERTULIANO
Publicação Nº 3871292

CONVOCAÇÃO

Prezado (a) Sr. (a):
VALDILENE VALERIA DE OLIVEIRA TERTULIANO

Pelo presente, estamos convocando Vossa Senhoria para comparecer junto à Prefeitura Municipal de Benedito Novo, para tratar de sua 
CONTRATAÇÃO ao cargo de Servente, aprovado (a) em 2º lugar, de acordo com a Classificação no Processo Seletivo 002/2022.

Comunicamos que o prazo para firmar o Termo de Interesse pela vaga é até 7 (sete) dias a partir da publicação desta convocação.

O não comparecimento na data aprazada, ou, o comparecimento intempestivo, implicará na renúncia ao cargo.

Certos de seu atendimento quanto ao acima exposto desde já agradecemos.

Benedito Novo, em 03 de maio de 2022.

MARILIA PANOCH GIRARDI
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Ciente: ................................................................
(Candidato)

Data: ......./ ........... /.............

DECRETO Nº 040/2022 - DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - "UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA", E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3870464

Decreto nº 040/2022, de 03 de maio de 2022.
Decreta Situação de Emergência na Rede Municipal de Saúde - “Unidades Básicas de Saúde - Estratégia Saúde da Família”, e dá outras 
providências.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 
no seu artigo 70, I, “n”, c/c com o Art. 108 e 109;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Ente Público a sua promoção, como menciona a Constituição Federal no seu art. 
196 e seguintes;
Considerando que o técnico em saúde bucal faz parte da equipe mínima, juntamente com o dentista, para recebermos recursos da União 
para custeio da equipe, e sem este profissional corremos o risco de corte de recursos;
Considerando que os atendimentos de dentista não podem parar pois as agendas estão cheias, bem como os atendimentos de urgência, 
e fica inviável para o profissional dentista atender sozinho pois necessita do auxílio do técnico em saúde bucal, inclusive para a limpeza, 
higienização e esterilização dos equipamentos e dos materiais;
Considerando o pedido de demissão da técnica em saúde bucal, ocorrida logo após a homologação do último processo seletivo;
Considerando a inexistência de classificados/selecionados profissionais de saúde nos processos seletivos anteriores a esta data;
Considerando a urgência da contratação para impedir a suspensão dos serviços prestados pela equipe dos dentistas;

DECRETA:

Art. 1o – Fica declarada Situação de Emergência no Atendimento Básico de Saúde no Município de Benedito Novo/SC, diante da falta de 
profissionais para o desempenho das funções na área da saúde.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 261

Art. 2º - Fica autorizada a adoção das medidas legais e dos meios necessários para normalização dos atendimentos aos munícipes inclu-
sive mediante contratação emergencial e temporária de profissional para o cargo de Técnico em Saúde Bucal – ESF, com carga horária de 
quarenta horas semanais.

Art. 3° - As medidas de que tratam o presente Decreto e que visam otimizar a prestação do serviço público de saúde, vigorará até a homolo-
gação final de novo Edital de Processo Seletivo Simplificado e/ou Concurso Público na modalidade emprego público, podendo ser prorrogado 
até a contratação dos profissionais classificados.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário.

Município de Benedito Novo, aos 03 de maio de 2022.

Arrabel Antonieta Lenzi Murara
Prefeita de Benedito Novo

Este Decreto foi publicado e registrado na forma da Lei.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2022
Publicação Nº 3867838

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2943F8DB61871F603FBAA1CDCE8B0FCC2804F875
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EXTRATO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC
Processo Licitatório Nº 73/2022
EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2022
Contratada: GUILHERME HENRIQUE GRANKOW
Objeto: LOCAÇÃO DE ÁREA ESPORTIVA (CAMPO DE FUTEBOL, SALÃO DE FESTAS, SANITÁRIOS, PÁTIO PARA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, 
ESTACIONAMENTO E AREA DESTINADA A PRATICA DE DOWNHILL) DE PROPRIEDADE DE GUILHERME HENRIQUE GRAMKOW
Valor: R$ 7.500,00
Vigência: 02/05/2022 a 31/12/2022
Data Assinatura: 02/05/2022
ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA – Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 201/2022 - NOMEIA ORIENTADOR PEDAGÓGICO I
Publicação Nº 3870075

PORTARIA N° 201/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA ORIENTADOR PEDAGÓGICO I

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município; cargo criado pela Lei Complementar nº 18/2001; Regime Jurídico 
Lei Complementar nº 004/1995;

RESOLVE:
Art. 1° - Nomear, a contar do dia 25 de abril de 2022, NILZA MARIA NONES, para ocupar o cargo de Orientador Pedagógico I, Símbolo 
OPO-I, Anexo VII, da Lei Complementar nº 18, de 30-10-2001, Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério, aprovada no Concurso 
Público 002/2019.

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

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 202/2022 - CONTRATA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
Publicação Nº 3870079

PORTARIA N° 202/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
CONTRATA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “e”, da Lei Orgânica do Município; cargo criado pela Lei Complementar nº 17/2001; Regime Jurídico 
Lei Complementar nº 004/1995; e no aguardo da realização de Concurso Público.
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RESOLVE:
Art. 1° - Contratar, a contar do dia 26 de abril de 2022, MARLENE ALBIGAUS MACHADO, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 
I, símbolo ASG-I, Anexo II, sub anexo I, do Quadro de Servidores Públicos Municipais de Benedito Novo, pelo Período de 26 de abril de 2022 
a 25 de outubro de 2022, através do Processo Seletivo 002/2022, no aguardo da realização de Concurso Público.

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

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 203/2022 - APLICA MEDIDA DISCIPLINAR
Publicação Nº 3870080

PORTARIA N° 203/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

APLICA MEDIDA DISCIPLINAR.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “f” da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
Art. 1° - Aplicar medida disciplinar, com Desconto na Folha de Pagamento das horas não trabalhadas e faltas ao serviço público não justifi-
cadas, conforme a Lei 1.334 de 28-09-2005, não registradas no Cartão Ponto do período do dia 08/03/2022 a 07/04/2022, dos Servidores 
em anexo.

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

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 204/2022 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Publicação Nº 3870084

PORTARIA Nº 204/2022 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são con-
feridas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “a”, Lei Orgânica do Município; e, art. 227 da Lei Complementar nº 004, de 22-12-95;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde para os servidores municipais, conforme Relatório dos Atestados Médicos, do período 
de 08 de março de 2022 a 07 de abril de 2022, contendo 19 páginas, em anexo, e de acordo com a Lei nº 2.048 de 20 de janeiro de 2022, 
onde institui Auxílio-Alimentação e Adicional ao Auxílio-Alimentação.

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

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 205/2022 - DESIGNA COMISSÃO PARA INSPEÇÃO MÉDICA
Publicação Nº 3870089

PORTARIA N° 205/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DESIGNA COMISSÃO PARA
INSPEÇÃO MÉDICA

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
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conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município; Parágrafo Único do art. 227 da Lei Complementar 004/95 de 
22-12-1995;
Considerando a ausência da médica responsável, Jaqueline Ferrareis Menegasso na Inspeção Médica, determinada pela Portaria 186/2022 
de 11/04/2022;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar as Médicas Dra. FERNANDA LUCIA CARDOSO SILVA e Dra. NATHANIELE FALCÃO XAVIER, para comporem a Comissão de 
Inspeção Médica, para análise de atestado, conforme Parágrafo Único do art. 227 da Lei Complementar 004/95 de 22-12-1995, da Servidora 
JANETE PAIANO ZANELLA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Creche.

Art. 2° - A inspeção Médica será realizada em 02 de maio de 2022, as 17h30min, na Unidade Básica de Saúde Alto Benedito Novo, para a 
análise e elaboração do laudo.

Art. 3° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo

PORTARIA Nº 206/2022 - DESIGNA COMISSÃO PARA INSPEÇÃO MÉDICA
Publicação Nº 3870096

PORTARIA N° 206/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DESIGNA COMISSÃO PARA
INSPEÇÃO MÉDICA

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA, Prefeita de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas, pelo artigo 70, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município; Parágrafo Único do art. 227 da Lei Complementar 004/95 de 
22-12-1995;

RESOLVE:

Art. 1° - Designar as Médicas Dra. FERNANDA LUCIA CARDOSO SILVA e Dra. NATHANIELE FALCÃO XAVIER, para comporem a Comissão de 
Inspeção Médica, para análise de atestado, conforme Parágrafo Único do art. 227 da Lei Complementar 004/95 de 22-12-1995, da Servidora 
DOROTEIA ZICKUHR TAMANINI, ocupante do Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento em Educação Infantil.

Art. 2° - A inspeção Médica será realizada em 02 de maio de 2022, as 17h30min, na Unidade Básica de Saúde Alto Benedito Novo, para a 
análise e elaboração do laudo.

Art. 3° - Dê-se ciência, registra-se, publica-se e cumpra-se.

Município de Benedito Novo, aos 29 de abril de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita de Benedito Novo
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 65/2022
Publicação Nº 3868174

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DAC681E50F8E54A96A2DAA13FB855B7B62E2E596

 

 

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5.070 – Centro - Benedito Novo - SC 
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487 
E-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br  
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão: 65/2022 
 
 

Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos 
parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento 
e, restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do 
processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora: 
 
 

169005 - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI-ME 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 CONTRATACAO DE AGENTES DE SEGURANCA 

PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
SEGURANCA DESARMADA PARA ATUAR EM 
EVENTOS DIVERSOS 

HORA  800 R$ 44,00 R$ 35.200,00 

    
Total do Fornecedor: R$ 35.200,00 

 

 
 

Benedito Novo/ SC, 3 de maio de 2022. 
   

 
 
 

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA 
Prefeita de Benedito Novo  

 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO PP 69/2022
Publicação Nº 3870444

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F44C314020A410C17C88FECCB84FAE67F5E18C80
TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2022
LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 69/2022

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NAS FORMAS ESCRITA E VERBAIS, 
PARA AS ÁREAS DE CONTROLE INTERNO, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, DE ORDEM OPERACIONAL DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS/
FINANCEIRAS, CONTÁBIL (INCLUINDO SIOPE, SIOPS, SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS) PATRIMONIAL, FOLHA DE PAGAMENTO 
(INCLUINDO E-SOCIAL, DIRF E RAIS) E E_SFINGE.

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que fica TOTALMENTE REVOGADO o processo licitatório nº 69/2022.

A revogação se dá devido a apresentação de impugnação, questionando de que no objeto deste Edital foram englobados vários segmentos 
de serviços que poderiam ter sido desmembrados em vários itens, possibilitando que um maior número de interessados possa participar 
do certame.

Retorne aos autos ao Setor de Licitações para as providências de estilo.

Benedito Novo (SC), 03 de maio de 2022.

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA
Prefeita
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Biguaçu

prefeitura

PORTARIA Nº 1701/2022
Publicação Nº 3871214

PORTARIA nº 1701 de 04 de maio de 2022

Nomeia servidor, para exercer cargo em comissão de Secretário Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso I da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, SARITA MELLO PEIXOTO ORSI, brasileiro(a), para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E HABITAÇÃO nível CC-1, a partir de 03/05/2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são a partir de 03/05/2022.

Biguaçu, 03 de maio de 2022.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1702/2022
Publicação Nº 3871582

PORTARIA nº 1702 de 03 de maio de 2022

Designa o servidor LEONARDO IRINEU JOSE DE SOUZA, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor III 40h - Artes, inscrito na 
matrícula funcional nº 16268, para exercer suas atividades a disposição do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguaçu, 
nos termos do art. 119 e art. 125, da Lei Complementar nº 53/2012 e Lei Complementar 212/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município 
de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor LEONARDO IRINEU JOSE DE SOUZA, detentor do cargo de provimento efetivo de Professor III 40h - Artes, 
inscrito na matrícula funcional nº 16268, para exercer suas atividades a disposição do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal 
de Biguaçu, nos termos do art. 119 e art. 125, da Lei Complementar nº 53/2012 e Lei Complementar 212/2022, no período de 26/04/2022 
a 16/04/2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos são retroativos a 26/04/2022.

Biguaçu, 03 de maio de 2022.

SALMIR DA SILVA
Prefeito Municipal
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AA CP14/2022-FMS
Publicação Nº 3870660

 

 

1 
 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

ATA DE AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS PARA O 
CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 14/2022-FMS 

 
 Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Biguaçu, 
na Sala de reuniões de Licitação, às 14:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 948/2022, para dar início à avaliação das 
documentações de habilitação apresentada pela empresa MICHELE KOERICH SCHWEITZER 
FISIOTERAPIA E ESTÉTICA LTDA , para o Credenciamento CP14/2022-FMS, que tem como objeto 
“ a contratação de entidades públicas, filantrópicas e/ou privadas, prestadoras de serviço de 
saúde especializadas na realização de serviços de fisioterapia conforme descrição na "tabela de 
procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais (OPM) do Sistema 
Único de Saúde - SUS, conforme Termo de Referência, parte integrante deste edital”. Declarada 
aberta à reunião, passou-se para análise das documentações de habilitação. Após abertura do 
envelope contendo as documentações, o mesmo foi analisado e rubricados pela Comissão de 
Licitação, ficando constatado que a empresa estava apta a participar.  

Concluída a análise dos documentos apresentados, passou-se a análise da oferta dos 
serviços, estando em conformidade com o edital e termo de referência.  

Diante do acima exposto, esta Comissão Permanente de Licitação decidiu por unanimidade 
de votos de seus membros habilitar a empresa MICHELE KOERICH SCHWEITZER FISIOTERAPIA E 
ESTÉTICA LTDA, por atender integralmente o solicitado no edital. 

Nada mais a constar, encerra-se a presente ata que vai assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação. 

 
________________________________ 
NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS 
Presidente da Comissão de Licitação 
_______________________                                   
ANA CLÁUDIA SAGÁS                                                       
Membro                                                                                      
 
_________________________________ 
PAULA APARECIDA MORO DE ANDRADE 
            MEMBRO 
_________________________________ 
JACSON FEIL 
  MEMBRO 
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ATA CP12/2022-FMS
Publicação Nº 3870657

 

 

1 
 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 
ATA DE AVALIAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES E OFERTA DOS SERVIÇOS PARA O 

CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 12/2022-FMS 
 

 Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Biguaçu, 
na Sala de reuniões de Licitação, às 14:45 horas, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 948/2022, para dar início à avaliação das 
documentações de habilitação apresentada pela empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES E 
PESQUISAS CLÍNICAS CONTINENTE LTDA, para o Credenciamento CP12/2022-FMS, que tem 
como objeto “ contratação de empresa prestadora de serviço de laboratório clínico para a 
Secretaria Municipal de Saúde de Biguaçu”. Declarada aberta à reunião, passou-se para análise 
das documentações de habilitação. Após abertura dos envelopes contendo as documentações, 
o mesmo foi analisado e rubricado pela Comissão de Licitação, ficando constatado que a 
empresa estava apta a participar.  

Concluídas as análises das documentações apresentadas, passou-se a análise da oferta dos 
serviços, estando em conformidade com o edital e termo de referência.  

Diante do acima exposto, esta Comissão Permanente de Licitação decidiu por unanimidade 
de votos de seus membros habilitar a empresa LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS 
CLÍNICAS CONTINENTE LTDA, por atender integralmente o solicitado no edital. 

Nada mais a constar, encerra-se a presente ata que vai assinada pela Comissão Permanente 
de Licitação. 
________________________________ 
NABEL ANA MARCELINO DE CAMPOS 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
_______________________                                   
ANA CLÁUDIA SAGÁS                                                       
Membro                                                                                      
 
________________________________ 
PAULA APARECIDA MORO DE ANDRADE 
            MEMBRO 
_________________________________ 
JACSON FEIL 
  MEMBRO 
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Câmara muniCipal

CONVOCAÇÃO 08 - EDITAL 01/2019 - LUANA PIOTROWSKI
Publicação Nº 3871843

CONVOCAÇÃO Nº 008 – EDITAL 001/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no Art. 
24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, CONVOCA o candidato aprovado no Concurso Público - Edital 001/2019, abaixo relacionado 
para comparecer na Rua Hermógenes Prazeres, 79, Sala 403 – bairro Centro – Biguaçu/SC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, munido da 
Carteira de Identidade (original) para dar início ao processo de admissão.

O COMPARECIMENTO PESSOAL DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDEN-
DO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ DITO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após entrega 
de documentos, incluído aprovação no exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício do cargo.

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 30HS
01 – LUANA PIOTROWSKI.

Biguaçu/SC, 03 de maio de 2022.

Vereador Lucas Rosa Vieira
Presidente

CONVOCAÇÃO 09 - EDITAL 001/2019 - GLEIDSON PRADO MELO
Publicação Nº 3871852

CONVOCAÇÃO Nº 009 – EDITAL 001/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas no Art. 
24, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, CONVOCA o candidato aprovado no Concurso Público - Edital 001/2019, abaixo relacionado 
para comparecer na Rua Hermógenes Prazeres, 79, Sala 403 – bairro Centro – Biguaçu/SC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, munido da 
Carteira de Identidade (original) para dar início ao processo de admissão.

O COMPARECIMENTO PESSOAL DO CANDIDATO ABAIXO RELACIONADO É INDISPENSÁVEL, NO PRAZO ACIMA MENCIONADO, ENTENDEN-
DO-SE QUE O NÃO COMPARECIMENTO NO PRAZO SERÁ DITO COMO DESISTÊNCIA DA EXPECTATIVA DO DIREITO À VAGA. Após entrega 
de documentos, incluído aprovação no exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício do cargo.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA – 30HS
01 – GLEIDSON MELO PRADO.

Biguaçu/SC, 03 de maio de 2022.

Vereador Lucas Rosa Vieira
Presidente
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Blumenau

prefeitura

DECRETO Nº 13.796/2022
Publicação Nº 3871315

DECRETO Nº 13.796, DE 02 DE MAIO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com fundamento 
no art. 5º, IV, “c”, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares por conta do superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 1.125.210,07 
(um milhão, cento e vinte e cinco mil, duzentos e dez reais e sete centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0903 – DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Atividade 09.03.12.361.0047.1003 – Const/Amp/Ref/Aquisição - UEs
Modalidade 4.4.90 (1132) Aplicações Diretas R$ 284.003,54
Fonte de Recursos 0337.00092

13 – SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO
1308 – FUNDO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Atividade 13.08.15.451.0052.1192 – Estudos Especiais p/o Desenvolvimento Urbano
Modalidade 4.4.90 (1128) Aplicações Diretas R$ 350.000,00
Fonte de Recursos 0606.00000
Atividade 13.08.15.451.0052.2071 – Manut. Ativ. Fundo Mun. Planejamento Urbano
Modalidade 4.4.90 (1129) Aplicações Diretas R$ 263.878,40
Fonte de Recursos 0606.00000
Atividade 13.08.15.451.0052.1218 – Obras de Infra-Estrutura /Mobilidade Urbana/ Patrimônio Cultural Edificado
Modalidade 4.4.90 (1130) Aplicações Diretas R$ 26.820,46

Fonte de Recursos 0606.00000
Atividade 13.08.15.813.0057.1079 – Const/Amp/Reforma Praças e Áreas de Lazer
Modalidade 4.4.90 (1131) Aplicações Diretas R$ 200.000,00
Fonte de Recursos 0606.00000

24 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
2404 – DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Atividade 24.04.18.122.0039.2513 – Man. Ativ. Gestão Adm. Fin. Meio Ambiente
Modalidade 3.3.90 (1118) Aplicações Diretas R$ 507,67
Fonte de Recursos 0300.00080

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 02 de maio de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 13.797/2022
Publicação Nº 3871328

DECRETO Nº 13.797, DE 03 DE MAIO DE 2022.
ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICIPIO.

MÁRIO HILDEBRANDT, Prefeito Municipal de Blumenau, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59, V, da Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 29 de março de 1990, de acordo com o art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e com funda-
mento no art. 5º, V, da Lei Municipal nº 9.132, de 14 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento vigente, no valor de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos 
reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
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17 – INTENDENCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.04.122.0034.2122 – Manut. das Ativ. Administrativas da Idivi
Modalidade 3.3.90 (748) Aplicações Diretas R$ 3.740,00
Modalidade 3.3.91 (749) Aplicações Diretas R$ 1.460,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Atividade 17.01.15.451.0094.2410 – Manut. Das Ativ. De Manut. Do Bairro de Vila Itoupava
Modalidade 4.4.90 (752) Aplicações Diretas R$ 16.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

Art. 2º Os créditos adicionais suplementares abertos no artigo 1º deste Decreto correrão por conta das reduções das seguintes dotações 
orçamentárias:

17 – INTENDENCIA DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
1701 – ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE VILA ITOUPAVA
Atividade 17.01.04.122.0034.2122 – Manut. das Ativ. Administrativas da Idivi
Modalidade 4.4.90 (750) Aplicações Diretas R$ 5.200,00
Fonte de Recursos 0100.00000
Atividade 17.01.15.451.0094.2410 – Manut. Das Ativ. De Manut. Do Bairro de Vila Itoupava
Modalidade 3.3.90 (751) Aplicações Diretas R$ 16.000,00
Fonte de Recursos 0100.00000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 03 de maio de 2022.

MÁRIO HILDEBRANDT
Prefeito Municipal

INTIMAÇÃO – 3ª CPASD PAD N. 006/2019
Publicação Nº 3871339

INTIMAÇÕES DAS COMISSÕES
INTIMAÇÃO – 3ª CPASD
PAD N. 006/2019
ACUSADO: M.O.S.
ADV: MARIA EDUARDA HILLESHEIM – OAB/SC 45.768

Fica intimado o Servidor Acusado para ter ciência do relatório final de fls. 55-68, bem como do julgamento e da portaria de fl. 69 e 70.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
Publicação Nº 3871361

MUNICIPIO DE BLUMENAU - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de lancetas, tiras e refil para lancetador, conforme especificações constantes neste Edital, pelo 
período de 01 ano - FMS/SEMUS. Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 16 de maio de 2022, às 09:55hs. Data 
início da sessão eletrônica: dia 16 de maio de 2022, às 10:00hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal https://comprasbr.
com.br/, via e-mail: brunamaas@blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licita-
coes Base Legal: Decretos Municipais nº 7106/02 e 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações. Código de registro no TCE/SC: 3E3E49A11FCBA21D37DD3AAF4E429FE06E7BB60D.
Blumenau, 04/05/2022 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração.

CONCORRÊNCIA Nº 03-030/22
Publicação Nº 3871401

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
CONCORRÊNCIA Nº 03-030/22
OBJETO: Contratação empresa especializada para execução de obra de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica do trecho final da Rua 
José Reuter, Bairro: Velha Central, Blumenau/SC, conforme especificações constantes neste edital, sendo que os recursos para pagamento 
serão arcados por meio do Repasse do Governo do Estado de SC – Transferência Especial – Fundo Social, Processo SGPe/SEF 2708/2022, 
Portaria 169/2022 - SEMOB.. ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 03 de junho de 2022 às 09:00 horas. EDITAL COMPLETO: sem custas no site 
oficial do Município http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e alterações e legislação complementar. 
Informações (47)3381-6277/ (47)3381-6724. Blumenau, 03/05/2022. ANDERSON ROSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
Registrado no TCE/SC sob nº AAB5B7854771AC4FA86B0460EAAF51DE4E0DB305

https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
mailto:brunamaas@blumenau.sc.gov.br
https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes
https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes
http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
Publicação Nº 3871423

MUNICIPIO DE BLUMENAU – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais Odontológicos, pelo período de 01 ano - FMS/SEMUS.
Registrado no TCE/SC sob o código: 68D212A515064212C3B83638C007749633069A99.
Data de encerramento do envio de proposta eletrônica: até o dia 16 de maio de 2022, às 09h55min. Data início da sessão eletrônica: dia 16 
de maio de 2022, às 10:00hs. Local: Sistema COMPRASBR. Edital disponível no Portal https://comprasbr.com.br/, via e-mail: taianamello@
blumenau.sc.gov.br e/ou no site oficial do Município https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes.
Base Legal: Decreto Municipal nº 7732/04, Lei Federal: nº 10.520/02 e, subsidiariamente e nº 8.666/93 e alterações. Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações.
Blumenau, 04/05/2022 – Anderson Rosa –Secretário Municipal de Administração

PORTARIA SMTT Nº 16/2022
Publicação Nº 3871458

PORTARIA SMTT Nº 16, DE 03 DE MAIO DE 2022.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE CONTRATO.

ALEXANDRO EDUARDO FERNANDES, Secretário Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Blumenau, no uso das atribuições que 
lhe confere a Portaria GAPREF nº. 25.659, e com fundamento no art. 58, III c/c art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
bem como no § 3º, do art. 7º do Decreto Municipal nº 9.365, de 05 de abril de 2011, resolve:

DESIGNAR o servidor público municipal

MARCO ANTONIO REBELLO, matrícula nº 230800 para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 037/2022, firmado entre o MU-
NICÍPIO DE BLUMENAU e a empresa OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR, que tem por objeto a adesão do 
programa Laço Amarelo do Observatório Nacional de Segurança Viária, que compreende os serviços de assessoria e conteúdos técnicos para 
a CONTRATANTE para o atendimento as exigências do CONTRAN com a finalidade de reduzir os acidentes de trânsito no Município – SMTT.

Esta Portaria entra em vigor no dia da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 03 de maio de 2022.

ALEXANDRO EDUARDO FERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

Ciência do Fiscal:
Nome: ____________________________________________________
Data da Ciência: ____ /____ /____
Declaro ter ciência dos termos editalícios e contratuais na sua totalidade.

PORTARIA SMTT Nº 17/2022
Publicação Nº 3871475

PORTARIA SMTT Nº 17, DE 03 DE MAIO DE 2022.
NOMEIA COMISSÃO PARA ANÁLISE DA PROVA DE CONCEITO CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022.

ALEXANDRO EDUARDO FERNANDES, Secretário Municipal de Trânsito e Transportes do Município de Blumenau, no uso das atribuições que 
lhe confere a Portaria GAPREF nº. 25.659, e em conformidade com a Lei Complementar nº 1234/2019, art. 36, seção II, resolve:

NOMEAR comissão para coordenar e avaliar a PROVA DE CONCEITO, conforme previsto no item 4.5, do Pregão Presencial nº 09/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa para locação de sistema de monitoramento de informações provenientes de equipamentos de reconhe-
cimento de placas veiculares nas vias do Município e licenças necessárias, composta pelos seguintes membros:

GLAUCO GEVARD, matrícula nº 229744, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo – SMTT;

CÍCERO JONATAS ANDREAZZA, matrícula nº 2500617, ocupante do cargo de provimento efetivo de Guarda de Trânsito e ocupante do cargo 
em comissão de Diretor da Central de Controle Operacional – SMTT;

ALEXANDRE DE CARLY RONSANI, matrícula nº 920554, ocupante do cargo em comissão de Diretor da Infraestrutura Tecnológica – SEGG;

FERNANDO BERTO, matrícula nº 231795, ocupante do cargo de provimento efetivo de Analista de Informática – SEGG;

Esta Portaria entra em vigor no dia da sua publicação.

https://comprasbr.com.br/
mailto:taianamello@blumenau.sc.gov.br
mailto:taianamello@blumenau.sc.gov.br
https://www.blumenau.sc.gov.br/participar-de-licitacoes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU, em 03 de maio de 2022.

ALEXANDRO EDUARDO FERNANDES
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

PORTARIA Nº 8590/2022 - SAMAE
Publicação Nº 3871485

PORTARIA N° 8590/22
EXONERA DO CARGO EM COMISSÃO O SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729, 
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:

E X O N E R A R

Com base no artigo 46, inciso I, da Lei Complementar Nº. 660, de 28 de novembro de 2007, no dia 03 de maio de 2022:

JOSE WEEGE DOS SANTOS, cadastro 2216-0, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Cadastro.

Samae, 03 de maio de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8591/2022 - SAMAE
Publicação Nº 3871486

 PORTARIA N° 8591/22
DISPENSA O SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA.
MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729, 
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:
DISPENSAR

O servidor público autárquico municipal relacionado, ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro Permanente de Pessoal, a contar 
02/05/2022:

TIAGO FELIPE DA SILVA, cadastro 2120-2, Agente Administrativo, lotado na Diretoria Administrativo- Financeira, da Função Gratificada de 
Confiança de Chefe de Contratos, símbolo FGC 100%.

Samae, 03 de maio de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 8592/2022 - SAMAE
Publicação Nº 3871488

PORTARIA N° 8592/22

DESIGNA PREGOEIROS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE “PREGÃO”, REALIZADOS NO ÂMBITO 
DA AUTARQUIA.

MICHAEL SCHNEIDER, Diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Artigo 3° da Seção I, do Capítulo III, da Lei Complementar N° 509 de 17 de março de 2005, nomeado pela Portaria Nº 25.729, 
de 31 de agosto de 2021, RESOLVE:

Art. 1º - Designar como Pregoeiros para julgar e conduzir Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Autarquia Municipal, os servidores 
relacionados, a partir de 03/05/2022:

KARLA KAESTNER, cadastro 717-0, Agente Administrativo, lotada na Diretoria Administrativo- Financeira;

MARCELO FILETI MERIM, cadastro 2102-4, Agente Administrativo, lotado na Diretoria Administrativo- Financeira;

JOÃO ANDRÉ GOLDFEDER BREMER, cadastro 2105-9, Agente Administrativo, lotado na Diretoria Administrativo- Financeira;
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FERNANDO DA CUNHA GOMES, cadastro 1346-3, Auxiliar de Operador de ETA, lotado na Diretoria de Operações.

Art. 2º - Os trabalhos dos servidores ora designados, deverão ser executados conforme as disposições constantes do Decreto Municipal Nº 
7.106/02 de 18 de junho de 2002, do Decreto Municipal Nº 7.732/04 de 03 de agosto de 2004, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente na Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações.

Art. 3º - Revoga portaria 7691/20 de 17 de abril de 2020.

Samae, 03 de maio de 2022.

MICHAEL SCHNEIDER
Diretor Presidente

EXTRATO Nº. 151/2022 - FURB
Publicação Nº 3871493

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 151/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 052/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.

PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

Item Código FURB Qtde. Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e Modelo Preço
Unitário

Preço Total 
do Item

02 28822 30 Pacote
Abaixador de língua pediátrico em plástico liso / aromati-
zado / descartável / embalado individualmente em filme 
plástico transparente / embalagem com 40 unidades.

Agaplastic 21,57 647,10

04 8299 200,00 ampola Água destilada / ampola de 10 ml Samtec 0,38 76,00

05 20569 5 Caixa

Agulha hipodérmica estéril / em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 13mm x 3mm / caixa com 100 unidades 
/ embalado em papel grau cirúrgico / Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identifi-
cação do produto, data de fabricação, prazo de validade 
e com registro do Ministério da Saúde.

SR 20,63 103,15

06 20574 5 Caixa

Agulha hipodérmica estéril / em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 25mm x 8mm / caixa com 100 unidades 
/ embalado em papel grau cirúrgico / Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identifi-
cação do produto, data de fabricação, prazo de validade 
e com registro do Ministério da Saúde.

SR 7,99 39,95

07 15739 20 Caixa

Agulha hipodérmica estéril / em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 30mm x 7mm / caixa com 100 unidades. 
embalado em papel grau cirúrgico. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identifi-
cação do produto, data de fabricação, prazo de validade 
e com registro do Ministério da Saúde.

SR 7,99 159,80

08 20575 20 Caixa

Agulha hipodérmica estéril / em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 30mm x 8mm / caixa com 100 unidades 
/ embalado em papel grau cirúrgico / Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identifi-
cação do produto, data de fabricação, prazo de validade 
e com registro do Ministério da Saúde.

SR 7,99 159,80
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09 20576 20 Caixa

Agulha hipodérmica estéril / em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 40mm x 12mm / caixa com 100 unida-
des / embalado em papel grau cirúrgico / Acondiciona-
do em embalagem original do fabricante com dados de 
identificação do produto, data de fabricação, prazo de 
validade e com registro do Ministério da Saúde.

SR 8,85 177,00

10 20573 40 Caixa

Agulha hipodérmica estéril/ em aço inoxidável / descar-
tável / tamanho 25mm x 7mm / caixa com 100 unidades 
/ embalado em papel grau cirúrgico. Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identifi-
cação do produto, data de fabricação, prazo de validade 
e com registro do Ministério da Saúde.

SR 7,99 319,60

11 33275 300 Frasco Álcool 70% INPM / Almotolia de 100ml Vic Pharma 1,69 507,00

15 5715 40 Pacote Algodão hidrófilo / tipo bola / 100 gr Melhor Med 3,46 138,40

19 10286 300 Peça Anuscópio não fenestrado descartável Kolplast 2,20 660,00

29 31336 15 Peça Bolsa coletora de urina / sistema fechado / capacidade 
2000 ml / em PVC atóxico / graduado de 100 em 100 ml. Medsonda 3,78 56,70

30 8331 15 Peça Bolsa térmica para água quente / capacidade 1 litro / ta-
manho 18x20 cm / confeccionada em borracha sintética. Bioland 21,12 316,80

31 20587 5 Peça Cabo de laringoscópio universal MD 173,75 868,75

33 39408 20 Caixa
Caixa para acondicionamento de material perfurocortan-
te / em papelão / cor amarela / capacidade total 3L / 
caixa com 20 unidades

Descarbox 59,78 1.195,00

37 24642 10 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 0 MD 3,88 38,80

38 24643 10 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 1 MD 3,88 38,80

39 24644 10 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 2 MD 3,92 39,20

40 28830 10 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 3. MD 3,88 38,80

41 28831 10 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 4. MD 3,88 38,80

42 18448 5 Peça Cânula de Guedell / em PVC / número 5 MD 3,88 19,40

43 26042 200 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apiro-
gênico / insyte / 14G / esterilizado por óxido de etileno / 
Acondicionado em embalagem original do fabricante com 
dados de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e com registro do Ministério da Saúde.

Polymed 0,82 164,00

44 28832 200 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apiro-
gênico / insyte / 16G / esterilizado por óxido de etileno / 
Acondicionado em embalagem original do fabricante com 
dados de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e com registro do Ministério da Saúde.

Polymed 0,82 164,00

45 28833 200 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apiro-
gênico / insyte / 18G / esterilizado por óxido de etileno / 
Acondicionado em embalagem original do fabricante com 
dados de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e com registro do Ministério da Saúde.

Polymed 0,82 164,00

46 27578 500 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apiro-
gênico / insyte / 20G / esterilizado por óxido de etileno / 
Acondicionado em embalagem original do fabricante com 
dados de identificação do produto, data de fabricação, 
prazo de validade e com registro do Ministério da Saúde.

Polymed 0,82 410,00

49 20356 5 Peça Circuito completo de máscara de Venturi para oxigênio / 
com kit de cores. Foyomed 12,50 62,50

50 28374 100 Peça Clorexidina em solução alcoólica 0,5% / almotolia des-
cartável de 100ml Vic Pharma 2,00 200,00

51 28373 100 Peça Clorexidina aquosa 0,2% / frasco 100 ml / almotolia des-
cartável Vic Pharma 1,63 163,00
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52 28375 200 Frasco Clorexidina degermante 2% / frasco 100 ml / almotolia 
descartável Vic Pharma 2,50 500,00

53 16005 100 Frasco Clorexidina degermante 2% / frasco 1000 ml / almotolia 
descartável Vic Pharma 16,31 1.631,00

54 35384 300 Peça

Compressa de gaze algodonada estéril, contendo uma 
camada de papel absorvente recoberta por duas mantas 
de algodão medicinal hidrófilo com envoltório de tecido 
de gaze também hidrófila / tamanho 10x15cm.

Melhor Med 0,94 282,00

56 9483 10 Peça Cuba redonda / diâmetro 9cm Fortinox 18,46 184,60

58 39401 50 Caixa Curativo redondo antisséptico / caixa com 100 unidades. Cral 16,00 800,00

60 28851 5 Conjun-
to

Eletrodo cardiológico de membros / tipo cardioclip / adul-
to / universal / pacote com 4 unidades Vepex Epex 131,25 656,25

61 31569 5 Conjun-
to

Eletrodo cardiológico de membros / tipo cardioclip / in-
fantil / universal / pacote com 4 unidades Vepex Epex 114,00 570,00

66 10297 700 Peça Escova para coleta de material endocervical / fabricada 
em polietileno / esterilizada Kolplast 0,39 273,00

67 28858 5.000 Peça
Escova/esponja para degermação de mãos / impregnada 
com 22ml de digluconato de clorexidina degermante a 
2% / embalada individualmente.

Vic Pharma 2,13 10.650,00

69 10209 5 Pacote Espátula de Ayres em madeira / pacote com 100 uni-
dades Theoto 8,12 40,60

70 22608 20 Peça Espéculo vaginal descartável / estéril / número 0 (para 
virgem) Kolplast 2,16 43,20

80 8981 10 Caixa Fio Catgut 3-0 cromado / com agulha cilíndrica de 3cm / 
caixa com 24 unidades Technofio Ace 90,00 900,00

81 8983 30 Caixa Fio Catgut simples 2-0 / com agulha cilíndrica 30 mm de 
1/2; comprimento 75 cm / embalagem com 24 unidades. Technofio Ace 90,00 2.700,00

82 8977 5 Caixa
Fio Catgut simples 4-0 / com agulha cilíndrica 1/2 com 
22mm; comprimento de 70 cm / embalagem com 24 uni-
dades

Technofio Ace 90,00 450,00

85 31604 10 Caixa

Fio Mononylon 0 / com agulha de 3/8 / fios com 45 cm de 
comprimento / Monofilamentar, estéril, não absorvível, 
composta de polímeros alifáticos de cadeia longa, Nylon 
6 e Nylon 6,6. Tingido de preto. Caixa c/ aproximada-
mente 24 envelopes. Acondicionado em embalagem ori-
ginal do fabricante, com nome do responsável técnico, o 
lote, data de fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde.

Technofio Ace 37,50 375,00

95 24692 10 Kit Kit aparelho medidor de glicose (glicemia); composição 
do kit: monitor, tiras de glicose, lanceta, lancetador. G-Tech 43,75 437,50

101 28882 10 Peça Lâmpada para lâmina de laringoscópio / universal MD 21,25 212,50

104 9729 10 Peça
Manguito infantil para esfigmomanômetro e braçadeira 
/ Tamanho da braçadeira a ser definida no pedido de 
compra.

Accumed 25,00 250,00

107 5745 20 Peça Máscara respiratória facial / para prevenção de contágios 
/ uso ambulatorial. Texstan 1,50 30,00

111 38272 5 Peça Oxímetro digital de dedo; adulto. Winner 62,50 312,50

116 16010 10 Bobina Papel grau cirúrgico / medidas 0,08m x 100m Hospflex 37,50 375,00

117 16011 10 Bobina Papel grau cirúrgico / medidas 0,15m x 100m Hospflex 74,25 742,50

118 23078 10 Bobina Papel grau cirúrgico / medidas 0,20m x 100m Hospflex 104,75 1.047,50

119 10294 5 Peça Pera de insuflação em látex / sem válvula / para esfigmo-
manômetro aneróide e coluna de mercúrio. Accumed 10,00 50,00

121 8579 10 Peça Pinça Allis / tamanho 15cm ABC 36,07 360,70
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125 8612 20 Peça Pinça Backhaus / tamanho 11cm ABC 33,07 661,40

127 8666 10 Peça Pinça Foerster / tamanho 20cm ABC 69,38 693,80

128 18874 10 Peça Pinça hemostática Kelly / curva / fabricada em aço inox 
/ tamanho 14cm ABC 30,77 307,70

129 8671 2 Peça Pinça hemostática Kocher / reta / fabricada em aço inox 
/ tamanho 16cm ABC 43,66 87,32

131 8599 30 Peça Pinça mosquito / reta / tamanho 12cm ABC 27,01 810,30

132 8581 5 Peça Pinça tipo Crille / curva / tamanho 14cm ABC 30,77 153,85

138 29257 15 Frasco Repelente de insetos em spray; embalagem mínima 100 
ml . Francefarm 8,38 125,70

139 29011 10 Peça
Retosigmoidoscópio descartável / estéril / abertura pro-
ximal 20 mm / abertura distal 15 mm / máximo compri-
mento 250 mm

Kolplast 5,49 54,90

140 14949 20 Pacote Saco de lixo hospitalar / capacidade 15 litros / pacote 
com 100 peças. Rava 14,38 287,60

141 26327 50 Pacote Saco de lixo hospitalar / capacidade 30 litros / pacote 
com 100 peças. Rava 17,88 894,00

142 27444 50 Pacote Saco de lixo hospitalar / capacidade 50 litros / pacote 
com 100 peças. Rava 23,63 1.181,50

152 8781 700 Peça
Seringa descartável / capacidade 20 ml / fabricada em 
polipropileno / esterilizada a óxido de etileno / atóxica / 
apirogênica.

SR 0,49 343,00

153 8744 5.000 Peça
Seringa descartável / capacidade 3ml / fabricada em po-
lipropileno / esterilizada a óxido de etileno / atóxica / 
apirogênica.

SR 0,15 750,00

155 38535 2.000 Peça
Seringa descartável insulina com capacidade 1,0ml; sem 
agulha; fabricada em polipropileno; esterilizada a óxido 
de etileno; atóxica; apirogênica.

SR 0,16 320,00

159 29175 500 Frasco Solução de Ringer com lactato / frasco com 250 ml JP 5,13 2.565,00

160 24508 40 Peça Sonda de aspiração traqueal / número 06. Biosani 0,51 20,40

161 20376 50 Peça Sonda de aspiração traqueal / número 10 Biosani 0,55 27,50

162 8828 50 Peça Sonda de aspiração traqueal / número 12 Biosani 0,57 28,50

163 16215 50 Peça Sonda de aspiração traqueal / número 14 Biosani 0,60 30,00

164 20374 50 Peça Sonda de aspiração traqueal / número 8 Biosani 0,53 26,50

181 24509 50 Peça Sonda nasogástrica longa / número 04, em PVC, apirogê-
nica, esteril, atóxica. Biosani 0,61 30,50

182 14226 40 Peça Sonda nasogástrica longa / número 14, em PVC, apirogê-
nica, estéril, atóxica Biosani 1,01 40,40

183 14227 40 Peça Sonda nasogástrica longa / número 16, em PVC, apirogê-
nica, estéril, atóxica. Biosani 1,10 44,00

184 22295 40 Peça Sonda nasogástrica longa / número 18, em PVC, apirogê-
nica, estéril, atóxica. Biosani 1,21 48,40

185 8780 50 Peça Sonda nasogástrica longa/ número 06, em PVC, apirogê-
nica, estéril, atóxica. Biosani 0,68 34,00

186 24511 30 Peça Sonda nasogástrica longa/ número 10, em PVC. apirogê-
nica, estéril, atóxica. Biosani 0,78 23,40

187 8831 30 Peça Sonda uretral em PVC / descartável / siliconizada / atóxi-
ca / apirogênica / esterilizada / tamanho 12. Biosani 0,58 17,40

188 8832 30 Peça Sonda uretral em PVC / descartável / siliconizada / atóxi-
ca / apirogênica / esterilizada / tamanho 14. Biosani 0,60 18,00
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189 8783 50 Peça Sonda uretral em PVC / descartável /siliconizada / ató-
xica / apirogênica /atóxica / apirogênica /tamanho 10. Biosani 0,56 28,00

199 8847 20 Peça Tesoura cirúrgica / fina iris reta/ fabricada em aço inox / 
tamanho 15cm. ABC 28,92 578,40

201 25519 5 Peça Tesoura cirúrgica / Mayo reta / fabricada em aço inox / 
tamanho 15cm ABC 41,36 206,80

204 8893 10 Peça Tesoura cirúrgica / romba-fina-reta / fabricada em aço 
inox / tamanho 15cm ABC 28,92 289,20

205 28934 10 Peça Tesoura cirúrgica / romba-romba-curva / fabricada em 
aço inox / tamanho 15 cm. ABC 25,88 258,80

207 8842 10 Peça Tesoura Mayo-Stille / curva / tamanho 17cm ABC 45,75 457,50

208 8896 5 Peça Tesoura Mayo-Stille / reta, 14cm ABC 41,36 206,80

210 28937 5 Peça Tesoura Spencer para retirada de pontos / fabricada em 
aço inox / tamanho 12cm ABC 46,44 232,20

215 37002 10 Peça Traquéia de silicone de 120 cm, espiral, para jogo de 
traquéias de ventilador pulmonar. Axmed 143,75 1.437,50

216 37003 10 Peça Traquéia de silicone de 150 cm, espiral, para jogo de 
traquéias de ventilador pulmonar. Axmed 162,50 1.625,00

217 9848 30 Metro Tubo de silicone 202 / para uso hospitalar Cirúrgica Brasil 19,17 575,10

218 14977 20 Frasco

Vaselina sólida / frasco de 500 g. Acondicionado em em-
balagem original do fabricante, com nome do responsá-
vel técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro 
do Ministério da Saúde.

Vic Pharma 31,23 624,60

220 40585 4 Conjun-
to

Monitor de pressão arterial digital, de braço / Braçadeira 
regulável de 22 a 42m de circunferência, visor de LCD 
com leituras de: pressão sistólica, diastólica, pulsação e 
detecção de batimentos irregulares / Alimentação a pilha 
AA

Accumed 169,88 679,52

232 38450 50 Peça

Pacote desafio teste biológico para uso em autoclave. O 
pacote teste apresenta um desafo para o processo de 
esterilização, segundo recomendações da AAMI*; possui 
um indicador biológico de leitura rápida 1292 e cartão 
de registro com indicador químico interno em sua com-
posição.

Clean Up 57,50 2.875,00

240 35166 15 Peça Fita métrica (trena antropométrica) redonda; Compri-
mento 150 cm. MD 6,98 104,70

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 152/2022 - FURB
Publicação Nº 3871496

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 152/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
BLUMÉDICA PRODUTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 054/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.
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Item Código 
FURB

Qtde. 
Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e Modelo Preço

Unitário
Preço Total 
do Item

13 37511 100 Caixa Álcool gel 70% antisséptico, sem hidratante / Caixa com 12 
frascos de 1 litro Sulmar 81,43 8.143,00

14 37512 100 Bombona Álcool gel 70% antisséptico; bombona com 5 litros. Sulmar 36,78 3.678,00

17 21679 20 Peça

Almotolia plástica âmbar, capacidade 250ml, com bico reto 
e longo; confeccionada em plástico ou similar apropriado, 
opaco resistente e flexível; composta de 3 partes (bisnaga, 
bico rosqueador e tampa); tampa acoplada ao frasco; bisnaga 
inteiriça, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro 
regular em toda a extensão; bico confeccionado em plástico 
flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfei-
to; resistente às desinfecções.

GG Plastico 2,92 58,40

25 40112 10.000 Peça
Avental cirúrgico descartável (TNT) / manga longa / punho 
com elástico / gramatura 30g/m² / tamanho mínimo 95 cm x 
67 - fechado (AxL), tamanho único.

Anadona 2,33 23.300,00

34 39409 30 Caixa
Caixa para acondicionamento de material perfurocortante / 
em papelão / cor amarela / capacidade total 7L / caixa com 
20 unidades

Descarbox 95,20 2.856,00

36 28365 10.000 Peça

Campo cirúrgico em TNT SMS (Spundbond Meltblow Spun-
dbond) Tam. 40x40 cm - TNT SMS Medical 40g/m2 - Cor 
Azul - Acondicionado em embalagem original do fabricante, 
com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, 
validade e registro do Ministério da Saúde.

Polar Fix 0,41 4.100,00

55 10379 2.200 Peça Copo de coleta de urina estéril / volume 80 ml / embalagem 
individual. Cral 0,40 880,00

89 31581 5 Rolo Fita adesiva hipoalergênica 25mm x 4,5m (Branca) Cral 2,06 10,30

90 31582 5 Rolo Fita adesiva hipoalergênica 50mm x 4,5m (Branca) Cral 3,63 18,15

96 21739 5 Caixa Lâmina para bisturi número 10 / caixa com 100 lâminas Sterilance 33,03 165,15

114 16006 10 Pacote

Papel crepado / indicado para empacotamento de materiais a 
serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou 
por radiação gama / gramatura de 60 g/m² / com registro na 
ANVISA / tamanho 30cm x 30cm / pacote com 500 unidades

Hospflex 39,00 390,00

115 16007 10 Pacote

Papel crepado / indicado para empacotamento de materiais a 
serem esterilizados em autoclave a vapor, óxido de etileno ou 
por radiação gama / gramatura de 60 g/m² / com registro na 
ANVISA / tamanho 40cm x 40cm / pacote com 500 unidades.

Hospflex 66,50 665,00

143 31587 10 Pacote Saco de lixo hospitalar / capacidade 90 litros / pacote com 
100 peças. Teckplast 44,28 442,80

213 29629 1000 Pacote
Touca descartável branca / com elástico / para procedimentos 
invasivos / pacote com 100 peças/ em polipropileno/ gramatu-
ra mínima de 50.

Anadona 11,70 11.700,00

231 35800 20 Caixa

Fixador X-Omat para 38L / caixa com 2 frasco para preparar 
38L / acondicionado em embalagem original do fabricante, 
com nome do responsável técnico, o lote, data de fabricação, 
validade e registro do Ministério da Saúde.

DPC Brasil 365,83 7.316,60

233 34958 3 Rolo
Papel para impressora de ultrassom compatível com a marca 
Sony, modelo UPP-110HD / tipo II: alta densidade / impressão 
monocromática / dimensões: 110mm x 20m.

Medpex 57,38 172,14
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PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:
PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 153/2022 - FURB
Publicação Nº 3871500

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 153/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
CREMER S/A

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 057/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.

Item Código FURB Qtde. Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e Modelo Preço
Unitário

Preço Total do 
Item

22 8461 100 Peça Atadura de gesso / largura 15cm Cysne 2,26 226,00

23 8462 100 Peça Atadura de gesso / largura 20cm Cysne 3,70 370,00

24 8460 80 Peça Atadura em gesso / medida mínima 
10cm x 300cm Cysne 1,69 135,20

68 8253 300 Rolo

Esparadrapo branco impermeável / com 
capa / tamanho 10cm x 450cm / 100% 
algodão / com tratamento acrílico / ade-
sivo à base de óxido de zinco, borracha 
natural e resina.

Procitex 9,63 2.889,00

PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).

PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 154/2022 - FURB
Publicação Nº 3871503

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 154/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 055/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:
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Item Código FURB Qtde. Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e 
Modelo

Preço
Unitário

Preço Total 
do Item

78 8289 100 ampola / caixa Fentanila 0,05 mg/ml; ampola de 5ml (MEDICA-
MENTO CONTROLADO). Cristália 4,51 451,00

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 155/2022 - FURB
Publicação Nº 3871507

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 155/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 058/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

Item Código FURB Qtde. Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e Modelo Preço
Unitário

Preço Total do 
Item

03 8943 3 Peça

Afastador Farabeuf / para cirurgias em geral / em aço 
inox cirúrgico / tamanho 15cm/ constar na embalagem 
os dados de identificação, procedência e rastreabilida-
de/ fabricado conforme registro da ANVISA.

Golgran 19,22 57,66

16 8255 70 Rolo Algodão puro hidrófilo / rolo de 250g Melhor Med 7,32 512,40

20 8488 48 Peça Atadura de algodão ortopédico / tamanho 10cm x 1m Polar Fix 0,41 19,68

21 8465 12 Peça Atadura de algodão ortopédico / tamanho 20cm x 1m Polar Fix 0,84 10,08

27 26611 3 Peça Bandeja em inox / com tampa / comprimento 30cm / 
largura 20cm / altura 5cm Açonox 63,44 190,32

28 9476 5 Peça Bandeja em inox / tamanho 25cm x 18cm / uso me-
dicinal. Açonox 30,50 152,50

32 8845 5 Peça Cabo para bisturi número 3 / em aço inox cirúrgico / 
para lâminas 10-14 Golgran 8,72 43,60

83 35206 200 Caixa Fio de sutura nylon 2-0 / com agulha de aço inoxidável 
/ caixa com 24 envelopes. Procare 36,60 7.320,00

84 35207 200 Caixa

Fio de sutura nylon 3-0 / com agulha de aço inoxidável 
3/8 cuticular 30 mm/ fios com 45 cm de comprimento 
/ Monofilamentar, estéril, não absorvível, composta de 
polímeros alifáticos de cadeia longa, Nylon 6 e Nylon 
6,6. Tingido de preto. Caixa c/ aproximadamente 24 
envelopes.

Procare 36,60 7.320,00

86 8965 30 Caixa Fio Mononylon 2-0 / com agulha de 3cm cortante 3/8 / 
caixa com 24 unidades Procare 36,60 1.098,00

87 8975 20 Caixa Fio Mononylon 3-0 / com agulha de 2,0cm cortante / 
caixa com 24 unidades Procare 36,60 732,00

91 8457 150 Rolo Fita Adesiva Microporosa / largura 25mm / comprimen-
to 10m Ciex 2,68 420,00
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92 28843 100 Pacote

Gaze hidrófila esterilizada a raio gama ou óxido de 
etileno / 100% algodão / 5 dobras / 8 camadas / gra-
matura 11 fios/cm² / tamanho 10cm x 10cm fechada 
/ embaladas em papel grau cirúrgico / pacote com 10 
unidades

American 13 Fios 1,27 127,00

112 38449 5 Peça Oxímetro digital de dedo; infantil. Bioland 181,78 908,50

113 10148 5 Peça Papagaio em inox. Artinox 79,30 396,50

124 8589 20 Peça Pinça anatômica / tamanho 14cm Golgran 15,91 318,20

126 8650 5 Peça Pinça Cheron / tamanho 25cm Golgran 67,10 335,50

130 8600 30 Peça Pinça mosquito / curva / tamanho 12cm Golgran 27,82 834,60

145 10245 300 Peça Scalpe número 21 Labor Import 0,28 84,00

146 9675 100 Peça Scalpe número 23 Labor Import 0,28 28,00

165 33250 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão (cuff) / nú-
mero 3,5. Solidor 4,51 451,00

168 14217 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão / número 4,5. Solidor 4,51 451,00

170 22001 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão / número 5,5. Solidor 4,51 451,00

171 14220 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão / número 6,5. Solidor 4,51 451,00

173 37196 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / sem balão (cuff) / nú-
mero 2,0 Solidor 3,29 329,00

174 28522 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / sem balão (cuff) / nú-
mero 3,0 Solidor 3,29 329,00

193 29022 10 Peça Suporte de parede para coletor de material perfurocor-
tante / tamanho 3L. Descarpack 20,74 207,40

194 29023 20 Peça Suporte de parede para coletor de material perfurocor-
tante / tamanho 7L. Descarpack 22,94 458,80

206 8839 20 Peça Tesoura cirúrgica /Metzembaum curva/fabricada em 
aço inox/ tamanho 11cm Golgran 33,92 678,40

209 8843 10 Peça Tesoura Metzembaum / curva / tamanho 15cm Golgran 33,92 339,20

211 28370 20 Caixa

Tira indicadora química interna multiparamétrica para 
controle de pacotes esterilizados a vapor / caixa com 
200 tiras. Acondicionado em embalagem original do 
fabricante, com nome do responsável técnico, o lote, 
data de fabricação, validade e registro do Ministério 
da Saúde.

2L 92,60 1.852,00

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 156/2022 - FURB
Publicação Nº 3871510

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 156/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 053/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.
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PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

Item Código 
FURB

Qtde. 
Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e 

Modelo
Preço
Unitário

Preço Total 
do Item

01 10076 100 Pacote

Abaixador de língua em madeira / descartável / embalagem com 100 
unidades. Abaixador confeccionado em madeira apropriada na cor na-
tural, descartável em formato convencional. Deverá ter extremidades 
arredondadas, superfícies e bordas perfeitamente acabadas, espes-
sura e largura uniformes em toda a sua extensão. Isenta de farpas, 
reentrâncias, saliências ou qualquer irregularidade prejudicial a sua 
utilização, medindo aproximadamente 14cm de comprimento x 1,4cm 
de largura x 0,2cm de espessura. Estar acondicionado e embalado em 
pacotes de 100 unidades, conforme a praxe do fabricante de forma a 
manter a integridade do produto até o local de uso, rotulados confor-
me a legislação em vigor.

Theoto 4,50 450,00

12 31111 500 Frasco
Álcool gel 70% antisséptico, em frasco de 1 litro com válvula tipo 
Pump / com hidratante / para limpeza e antissepsia das mãos.

Cinord 13,15 6.575,00

18 10211 300 Peça Anuscópio fenestrado descartável Kolplast 2,51 753,00

35 17189 10.000 Peça

Campo cirúrgico em SMS (Spundbond Meltblow Spundbond) 
Tam.70x70 cm - SMS Medical 40g/m2 - Cor Azul - Acondicionado em 
embalagem original do fabricante, com nome do responsável técnico, 
o lote, data de fabricação, validade e registro do Ministério da Saúde.

Polar Fix 1,25 12.500,00

47 40163 1000 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apirogênico / 
insyte / 26G / esterilizado por óxido de etileno / Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identificação do pro-
duto, data de fabricação, prazo de validade e com registro do Minis-
tério da Saúde.

Solidor 1,29 1.290,00

48 20070 200 Peça Cateter nasal de oxigênio / tipo óculos Biosani 0,90 180,00

88 31583 5 Rolo Fita adesiva hipoalergênica 25mm x 10m (Bege) Ciex 5,24 26,20

93 8430 20 Quilo Gel para ultrassom / 1kg. Multigel 6,49 129,80

110 31593 20 Peça Óleo mineral; frasco de 100 ml; frasco plástico com bico reto. Adv 5,10 102,00

122 8681 5 Peça Pinça anatômica / com dente / tamanho 12cm ABC 16,99 84,95

123 14691 5 Peça Pinça anatômica / sem dente / tamanho 13cm ABC 15,65 78,25

190 24849 5 Caixa Soro fisiológico / ampola de 10 ml / caixa com 100 ampolas. Equiplex 56,90 284,50

191 40587 50 Frasco Soro fisiológico 0,9% / frasco de 1000ml Equiplex 10,23 511,50

192 33240 1.000 Frasco

Soro fisiológico 0,9% / sistema fechado / frasco de 250ml - acon-
dicionado em embalagem original do fabricante, com nome do res-
ponsável técnico, o lote, data de fabricação, validade e registro do 
Ministério da Saúde.

Equiplex 4,93 4.930,00

195 33510 80 Peça
Tala de papelão para imobilização / tamanho G - 70x20cm / confec-
cionada em papelão tipo polionda.

Marimar 1,98 158,40

196 33509 80 Peça
Tala de papelão para imobilização / tamanho M - 50x20cm / confec-
cionada em papelão tipo polionda.

Marimar 1,65 132,00

197 33508 80 Peça
Tala de papelão para imobilização / tamanho P - 30x20cm / confeccio-
nada em papelão tipo polionda.

Resgate 1,10 88,00

200 8848 5 Peça
Tesoura cirúrgica / fina-fina-curva / fabricada em aço inox / tamanho 
15cm

Richards 17,21 86,05

202 8840 10 Peça
Tesoura cirúrgica / Metzembaum reta/ fabricada em aço inox / tama-
nho 11cm

Richards 13,90 139,00

203 28931 10 Peça
Tesoura cirúrgica / romba-fina-curva / fabricada em aço inox / tama-
nho 15 cm.

Richards 11,32 113,20
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225 40163 500 Peça

Cateter endovenoso / radiopaco / atóxico / estéril / apirogênico / 
insyte / 26G / esterilizado por óxido de etileno / Acondicionado em 
embalagem original do fabricante com dados de identificação do pro-
duto, data de fabricação, prazo de validade e com registro do Minis-
tério da Saúde.

Solidor 1,20 600,00

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 157/2022 - FURB
Publicação Nº 3871512

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 157/2022

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
E
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de materiais médico hospitalar e de higiene e beleza para a Universidade.

FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência (SRP) nº 001/2022 e Ata de Registro de Preços nº 056/2022, válida a partir de 05 de maio de 2022.
PREÇO: O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo informado, de acordo com a respectiva 
classificação:

Item Código 
FURB

Qtde. 
Estimada Und. Descrição dos Produtos Marca e 

Modelo
Preço
Unitário

Preço Total 
do Item

62 22931 10 Pacote Eletrodo cardiológico para monitoração / espuma com gel sólido / 
hipoalergênico / pediátrico / pacote com 50 unidades Glomed 14,80 148,00

65 37544 1000 Peça
Equipo macrogotas para soluções parenterais, em PVC; esteriliza-
do em óxido de etileno, atóxico, apirogênico; com injetor lateral; 
copo flexível; com respiro; extensão de 240cm.

Glomed 1,20 1.200,00

97 21740 5 Caixa Lâmina para bisturi número 11 / caixa com 100 lâminas Glomed 30,00 150,00

98 21743 15 Caixa Lâmina para bisturi número 15 / caixa com 100 lâminas Glomed 30,00 450,00

99 21745 5 Caixa Lâmina para bisturi número 21 / caixa com 100 lâminas. Glomed 30,00 150,00

100 21747 30 Caixa Lâmina para bisturi número 24 / caixa com 100 lâminas Glomed 30,00 900,00

102 6079 10 Peça Lanterna clínica com lâmpada de LED / Cor de luz amarela Bioland 22,60 226,00

103 15870 300 Caixa Luva de procedimento / descartável / não estéril / levemente tal-
cadas, hipoalergênicas / tamanho PP / caixa com 100 unidades. Glomed 16,80 5.040,00

105 5905 1.000 Caixa

Máscara cirúrgica COM ELÁSTICO: 3 camadas de proteção, na cor 
branca, eficiência de filtragem bacteriana (EFB > ou = a 96,7%). 
Produto atóxico, hipoalérgico, 100% polipropileno, não inflamável, 
isento de fibra de vidro, sem látex, caixa ou pacote com 50 unida-
des com dados de identificação do produto, marca do fabricante.

Olimed 8,50 8.500,00

106 17022 300 Caixa

Máscara cirúrgica COM TIRAS: 3 camadas de proteção, na cor 
branca, eficiência de filtragem bacteriana (EFB > ou = a 96,7%). 
Produto atóxico, hipoalérgico, 100% polipropileno, não inflamável, 
isento de fibra de vidro, sem látex, embalagem com 50 unidades 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante.

Olimed 8,90 2.670,00

108 7733 10 Peça Óculos plásticos para cirurgia Danny Fenix 4,20 42,00

120 10215 10 Peça Pêra para eletrocardiograma pediátrico. Premium 5,00 50,00

144 24342 100 Peça Scalpe número 19 Glomed 0,29 29,00

147 17654 100 Peça Scalpe número 27 Glomed 0,29 29,00
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151 13562 20 Caixa
Seringa descartável / capacidade 1ml / fabricada em polipropileno 
/ esterilizada a óxido de etileno / atóxica / apirogênica / acompa-
nhada de agulha insulina 8mm x 0,03mm / caixa com 100 unidades

SR 39,80 796,00

154 18273 1.000 Peça
Seringa descartável insulina com capacidade 0,5ml; fabricada em 
polipropileno; esterilizada a óxido de etileno; atóxica; apirogênica; 
acompanhada de agulha insulina 8mm x 0,03mm.

SR 0,18 180,00

166 14221 50 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão (cuff) / número 7,0. Glomed 3,50 175,00

167 29014 20 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão (cuff) / número 8,0. Glomed 3,50 70,00

169 14218 100 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão / número 5,0. Glomed 3,50 350,00

172 21249 30 Peça Sonda endotraqueal em PVC / com balão / número 8,5. Glomed 3,50 105,00

175 14586 30 Peça Sonda Foley / duas vias / número 12 Glomed 3,50 105,00

176 14585 30 Peça Sonda Foley / duas vias / número 14 Glomed 3,50 105,00

177 8801 20 Peça Sonda Foley / duas vias / número 16 Glomed 3,50 70,00

178 15320 20 Peça Sonda Foley / duas vias / número 18 Glomed 3,50 70,00

179 38451 10 Peça Sonda Foley / duas vias / número 24. Glomed 3,50 35,00

198 35181 30 Peça

Termômetro digital; ponta flexível emborrachada; indicador de ba-
teria baixa; desliga automaticamente; bateria de longa duração 
(livre de mercúrio); precisão comprovada clinicamente; totalmente 
resistente à água.

Winner 15,20 456,00

224 37001 1 Peça Balão de 2,3 litros para carrinho de anestesia. Oxigel 78,30 78,30

PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias consecutivos após a efetiva entrega (com descarga) do(s) material(is), 
desde que estes sejam aprovados pela Gestão Contratual e acompanhados da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), através de depósito 
bancário (hipótese na qual a NF-e deverá conter os dados bancários da CONTRATADA) ou de boleto bancário (caso no qual tal documento 
deverá acompanhar a NF-e).

PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DATA: 04/05/2022.

EXTRATO Nº 166/2022 - FURB
Publicação Nº 3871517

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 166/2022

Inexigibilidade de Licitação n°. 103/2022

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, 
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Inexigibilidade de Licitação do procedimento em epígrafe, 
com fundamento no Artigo 25, II, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 182/2022/PROGEF, para: CONTRATAÇÃO 
DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO PARA O 33º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO UNIVERSITÁRIO DE BLUMENAU - FITUB. Setor 
solicitante: Divisão de Cultura. Contratada: Iuri Marcelo Kindler 04780423961 (CNPJ: 29.969.288/0001-99). Fundamento Legal: Instrução 
Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, II da Lei 8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 182/2022/PROGEF. Pedido nº: 2022/900. Forma de 
Pagamento: Em até 30 dias após a prestação dos serviços. Prazo de Entrega: 06 a 10 de julho/2022. Valor Total/Programa de Trabalho/
Elemento de Despesa: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)/ 01.30.12.123.0105.2005 (Manutenção de Atividades de Plano de Trabalho)/ 3.3.90 
(Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.99.90.05 (Outros Serviços de Pessoa Jurídica). Nº do registro do envio TCE: DA27D5CDB200540D-
584CD26CBABA7B9DFDF67429.

Blumenau/SC, 02 de maio de 2022.

Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB
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EXTRATO Nº 167/2022 - FURB
Publicação Nº 3871526

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Extrato nº. 167/2022
Inexigibilidade de Licitação n°. 111/2022

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, 
CNPJ nº. 82.662.958/0001-02, torna público que após o devido processo legal de Inexigibilidade de Licitação do procedimento em epígrafe, 
com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/1993 e demais alterações e o Parecer Jurídico nº 190/2022/PROGEF, para PAGAMENTO 
DE INSCRIÇÃO DE DISCENTE E DOCENTES NO XIX ENANPUR - PLANEJANDO O URBANO E O REGIONAL - ORGANIZANDO A ESPERANÇA. 
Setor solicitante: Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional. Contratada: ASSOCIAÇÃO NAC DE POS-GRADE PESQ EM 
PLAN URB E REGIONAL (CNPJ:52.837.697/0001-53). Fundamento Legal: Instrução Normativa nº. 003/2016/Reitoria, Artigo 25, caput da Lei 
8.666/1993 e Parecer Jurídico nº 190/2022/PROGEF. Pedidos nº: 2022/885 e 924. Forma de Pagamento: Até 20/05/2022. Prazo de Entrega: 
22 a 25 de maio de 2022. Valor Total/Programa de Trabalho/Elemento de Despesa: R$ 5.850,00 (Cinco mil, oitocentos e cinquenta reais)/ 
01.30.12.123.0105.2005 (Manutenção de atividades de plano de trabalho)/ 3.3.90 (Outras Despesas Correntes)/ 3.3.90.39.48 (Serviço de 
Seleção e Treinamento). Nº do registro do envio TCE: 590BBFBF7AEF1FFF79BE693881E2FED2B296BDF5.

Blumenau/SC, 03 de maio de 2022.

Profª. Marcia Cristina Sardá Espindola
Reitora da FURB

Câmara muniCipal

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017
Publicação Nº 3871651

PARTES:
Câmara Municipal de Blumenau e MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ nº 79.391.157/0001-45).

OBJETO:
Prestação de serviços de zeladoria e controle de estacionamento nas dependências da Câmara Municipal

VALOR: O valor total mensal do presente contrato é de R$ 47.811,30 (quarenta e sete mil oitocentos e onze reais e trinta centavos), com 
valor anual estimado de R$ 573.735,60 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: TA de reequilíbrio (data base). Pregão N.º 16/2017 e 11 TA ao Contrato N.º 05/2017, e de acordo com as disposições 
previstas na Lei nº 8.666/93.

VENCIMENTO: 13/11/2022.

PORTARIA 02
Publicação Nº 3872025

PORTARIA N.º 02, de 26/04/2022

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso das atribuições previstas no art. 36, inciso XXXIV, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Blumenau, e nos arts. 209 e 210 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município), e considerando as conclusões do Parecer Jurídico n.º 25/22 da Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal de Blumenau, datado de 19/04/2022, resolve:

A) DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa, para apuração de eventual ocorrência de ilícitos administrativos, previstos nos 
incisos I, XI, XII, XXII e XXIII do art. 177 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007, atribuídos a ex-servidor no período em que ocupou 
cargo de provimento em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Blumenau.

B) Designar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007, Comissão de Processo Administrativo de Sindicância, 
composta pelos servidores estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo Rodrigo dos Reis Pastore (matrícula n.º 579), Ana Carolina 
Forte (matrícula n.º 545) e Helena Maria Melchioretto (matrícula n.º 629), e para, sob a presidência do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão.

Câmara Municipal de Blumenau, 26 de abril de 2022.

Egídio da Rosa Beckhauser
Presidente da Câmara Municipal
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PORTARIA 03
Publicação Nº 3872026

PORTARIA N.º 03, de 26/04/2022

EGÍDIO DA ROSA BECKHAUSER, Presidente da Câmara Municipal de Blumenau, no uso das atribuições previstas no art. 36, inciso XXXIV, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Blumenau, e nos arts. 209 e 210 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município), e considerando as conclusões do Parecer Jurídico n.º 26/22 da Procuradoria-Geral da Câmara 
Municipal de Blumenau, datado de 19/04/2022, resolve:

A) DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa, para apuração de eventual ocorrência de ilícito administrativo, previsto no 
inciso VI do art. 176 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007, atribuídos a servidor, em razão da não observância de impedimento 
funcional estabelecido em lei.

B) Designar, nos termos do art. 214 da Lei Complementar n.º 660, de 28/11/2007, Comissão de Processo Administrativo de Sindicância, 
composta pelos servidores estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo Amanda Zorzan Adriano (matrícula n.º 324), Graziele de 
Almeida Aires (matrícula n.º 650) e Kênia Ribeiro Lopes Costa (matrícula n.º 571), e para, sob a presidência da primeira, encarregarem-se 
dos respectivos trabalhos, até final conclusão.

Câmara Municipal de Blumenau, 26 de abril de 2022.

Egídio da Rosa Beckhauser
Presidente da Câmara Municipal
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Bom Jardim da Serra

prefeitura

CONTRATO 07/2022 FMAS
Publicação Nº 3869200

PROCESSO 04/2022

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022

CONTRATO Nº 07/2022

O Município de Bom Jardim da Serra, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Manoel Cecílio Ribeiro, 
68 Centro, inscrita no CNPJ sob n° 82.844.754/0001-92, nesta cidade de BOM JARDIM DA SERRA – SC, neste ato representado por seu Pre-
feito Municipal o Sr. Pedro Luiz Ostetto, doravante denominada CONTRATANTE e EONIX COMERCIAL EIRELI, com CNPJ 05.937.672/0001-
41, com sede na Rua João Adalgisio Philippi, 570 BAIRRO Fazenda Santo Antônio em São José, estado de Santa Catarina, neste ato re-
presentado pelo seu representante o Sr. Evandro Marcos Ferreira, portador do CPF 909.136.399-15, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA

Em conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 02/2022: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
FRACIONADA DE ITENS PARA CONFECÇÃO DE KIT DE BEBÊ RECÉM NASCIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JARDIM DA SERRA - SC., as partes acima identificadas têm justas e contratadas o presente instrumento, 
na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I – DO OBJETO:

Cláusula Primeira – Itens constantes no processo licitatório, que serão fornecidos pela empresa nas quantidades e marcas ofertadas durante 
a etapa de lances, por terem apresentado os preços mais vantajosos, conforme consta no arquivamento do mesmo:
ITENS: De 01 à 12
Valor R$ 31.415,00 (trinta e um mil quatrocentos e quinze reais)

II – DO VALOR E DO PAGAMENTO
Cláusula Segunda: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega da nota fiscal, atestada pelo fiscal contratual e secretário 
de Compras, observado as demais exigências estabelecidas no Edital e Minuta de Contrato.
Parágrafo Primeiro – O valor da proposta vencedora no Valor de R$ 31.415,00 (trinta e um mil quatrocentos e quinze reais)
III – PRAZO DE EXECUÇÃO
Cláusula Terceira: O prazo de entrega dos itens do contrato será de 03/05/2022 a 03/05/2023, conforme a necessidade do Município de 
Bom Jardim da Serra – SC.
IV – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Cláusula Quarta: As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados correrão a conta de recursos próprios do Orçamento do 
Município.
V – DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Cláusula quinta: A CONTRATADA incorrerá em multa, quando houver o descumprimento do objeto contratado, no valor equivalente a 10% 
sobre o valor total da proposta para cada infração, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA, serão aplicadas penalidades de:
a) advertência;
b) multa da forma e equivalência da Cláusula Sexta;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de até 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar com a administração pública;
e) rescisão do contrato nas hipóteses permitidas legalmente;
g) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração Pública Municipal.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA incorrerá nas mesmas penas previstas nas alíneas “c” e “d” da cláusula Sexta, se:
a) sofrer condenação definitiva por praticar meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticar atos ilícitos, entre eles, a litigância de má-fé;
c) demonstrar inidoneidade para contratar com a PREFEITURA em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, a Prefeitura do Município, independentemente, da ação judicial 
competente, aplicará, imediatamente, após a constatação do fato, penalidade de suspensão à CONTRATADA, do direito de participar das 
licitações promovidas pela PREFEITURA, pelo prazo de 2 (dois) anos.

VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula Sexta – São obrigações da proponente vencedora:
• Realizar a entrega dos itens deste pacto;
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• Apresentar na Prefeitura Municipal as Certidões Negativas do INSS, FGTS e Tributos Federais.

VII – DA FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS
Cláusula sétima: Todos os serviços, objeto do presente contrato, serão fiscalizados pelo servidor Srs.: Kethelyn Velho Valin - matrícula 2257 
e na sua impossibilidade Tainá Machado – matrícula 2463.
Parágrafo Primeiro - A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA, será sempre por escrito. Quando, por necessidade ou conveni-
ência de serviço, houver entendimentos verbais, estes serões confirmados por escrito, dentro de 5 (cinco) dias.
Parágrafo Segundo - A fiscalização da PREFEITURA não diminui nem exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correta 
execução das entregas.

Parágrafo Terceiro - A fiscalização poderá a qualquer hora, examinar a documentação da contratada relativa ao pessoal empregado para 
execução dos serviços podendo exigir a apresentação dos comprovantes de atendimento às obrigações trabalhistas e previdenciárias cor-
respondentes.

VIII – DA RESCISÃO CONTRATUAL
Cláusula oitava: O presente contrato será rescindido, por acordo entre as partes, e/ou independentemente de interpelação ou procedimento 
judicial:
a) no caso de inexecução total ou parcial, bem como pelos motivos enumerados no art. 78 e 79 da Lei 8.666/93, alterada, pela Lei 8.883/94;
b) no caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do presente contrato;
c) quando ficar evidenciada a incapacidade da CONTRATADA, para dar execução ao contrato, ou para nele prosseguir
d) se a CONTRATADA, transferir, o presente contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, sem prévia autorização da PREFEITURA;
e) se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, e liquidação ou dissolução, ou, ainda, ocorrer alteração em sua estrutura social que im-
possibilite ou prejudique a execução do presente instrumento.

IX – VINCULAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula nona: O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório Nº 04/2022, em todos os seus termos, obrigando-se a CONTRA-
TADA em manter durante a vigência do mesmo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

X – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Cláusula Décima: O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações e pelas normas do direito administrativo, 
onde não colidir com o Código Civil e a legislação do Município de BOM JARDIM DA SERRA.
§ Único: O Município de BOM JARDIM DA SERRA fica autorizado a efetuar todas as retenções financeiras, fiscais, tributárias, e previdenciá-
rias, que sejam pertinentes ao objeto contratado.

XI – FORO
Cláusula Décima primeira: As partes elegem o Foro da Comarca de São Joaquim, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E, por assim terem contratado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas Cláusulas do Presente Instrumento, 
bem como legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Bom Jardim da Serra, SC, 03 de maio de 2022.

Pedro Luiz Ostetto  Eonix Comercial Eireli
Prefeito Municipal  Evandro Marcos Ferreira
Contratante   Contratado

TESTEMUNHAS:

1-_________________________________ 2-_________________________________
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DECRETO 46/2022
Publicação Nº 3869150

 

C.N.P.J.:
BOM JARDIM DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

Município:
82.844.754/0001-92

ESTADO DE SANTA CATARINA

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município
de BOM JARDIM DA SERRA e autorização contida na Lei Municipal nº 1469/2021, de 15 de Dezembro de 2021.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

DECRETO Nº 46/2022, de 29 de Abril de 2022.

D E C R E T A:

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

05.001.12.365.5.2016-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$ 100.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

05.001.12.365.5.2015-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$ 100.000,00

05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.002 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTES

05.002.27.812.6.2024-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas R$ 25.000,00

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 225.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 100.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 100.000,00

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) R$ 25.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente de:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua sanção, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 29 de Abril de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
PEDRO LUIZ OSTETTO
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Bom Jesus

prefeitura

EDITAL DISPENSA DE LICITAÇÃO N 28/2022
Publicação Nº 3868266

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6317B156825F1E5A93FBE23EDD03F3B9B22C9489

 

                      
 
 
 
                                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
                                          Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 
                                          CNPJ: 01.551.148/0001-87  
 

 
 

 

EDITAL DE DISPENSA Nº 28/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2022 

CHAMADA PÚBLICA 
 

Código registro TCE: 6317B156825F1E5A93FBE23EDD03F3B9B22C9489 
 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26 de 17 de 
junho de 2013 e suas alterações. 
 
O Município de Bom Jesus/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Pedro Bortoluzzi, nº 435, 
Centro, Bom Jesus – SC, inscrita no CNPJ sob nº 01.551.148/0001-87, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor Rafael Calza, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da 
Lei nº 11.947/2009 e na Resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e suas alterações, através da 
Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE do exercício de 2022.  
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda no setor de licitação, localizado na Prefeitura Municipal de Bom Jesus, 
até às 9h do dia 26 de maio de 2022. 
 
1. OBJETO 
O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do 
exercício de 2022, conforme especificações dos gêneros alimentícios abaixo: 
 
Itens Produto Unidade Quant. Preço de Aquisição (R$) 
    Unitário  Valor total 
01 Abobrinha italiana: De 1ª qualidade, 

fresca, bem formada. Livre de 
amassados. Tamanho pequeno, 
aproximadamente 15 cm, cor verde 
característica. 

KG 130 4,74 616,20 

02 Abobora cabotiá: Alimento de tamanho 
médio, coloração uniforme e 
característica, fresco, compacto e firme, 
isento de lesões físicas ou mecânicas, 
sinais de deterioração e sujidades. 

KG 80 4,82 385,60 

03 Acelga: Bem formada e crescida. Limpa 
e fresca. Sem danos mecânicos, 
embaladas individualmente. 

Unidade 100 4,24 424,00 

04 Alface: Alimento sem lesões de origem 
físicas, mecânica ou partes em 
deterioração natural, folhas integras, 
com cor característica e uniforme, 
tamanho médio, fresco. Acondicionados 
individualmente em embalagens 
plásticas. 

Unidade 1.000 3,50 3.500,00 

05 Batata doce: Alimento de tamanho 
médio e uniforme, coloração 
característica, compacto, firme, fresco, 

Kg 80 4,30 344,00 
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sem lesões mecânicas e físicas, sem 
sinais de deterioração ou de brotação. 

06 Bergamota, Pokans: Alimento de 
tamanho médio e uniforme, coloração 
característica, fresco, livre de sinais de 
deterioração, sem danos de lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, 
compacta e íntegra. 

Kg  400 4,83 1.932,00 

07 Beterraba: Alimento com tamanho 
uniforme, coloração característica, 
fresca, compacta e firme, sem sinais de 
brotação, sem danos físicos ou 
mecânicos, livre de sujidades e insetos. 

kg 100 5,41 541,00 

08 Bolacha caseira: Alimento a base de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, de cor marrom clara, em 
formato retangular, com no máximo 10 
cm de comprimento, sem sinais de 
partes queimadas ou cruas. 
Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo 
de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

kg 140 23,93 3.350,20 

09 Bolacha Rosca Glacê: Ovos, açúcar de 
baunilha, farinha de trigo enriquecida 
com ferro/ ácido fólico, açúcar, leite, 
amido de milho, sal amoníaco, 
manteiga, banha, fermento e coco 
ralado. Contém Glúten. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens 
transparente, fechada, rotulada com 
data de fabricação e prazo de validade, 
bem como as informações nutricionais 
do produto. 

kg 60 25,76 1.545,60 

10 Bolo de fubá: Alimento a base de 
farinha de milho, fresco, textura macia, 
cor interna amarela e externa marrom, 
sem cobertura, sem sinais de partes 
queimadas ou cruas. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens 
transparente, fechada, rotulada com 
data de fabricação e prazo de validade, 
bem como as informações nutricionais 
do produto. 

kg 100 19,13 1.913,00 

11 Bolo simples: Alimento composto por 
ovos, farinha de trigo, fermento químico, 
amido de milho e açúcar. Preparado em 
formas retangulares, sem sinais de 
partes queimadas ou cruas, sem 
cobertura. Devem estar acondicionados 

kg 100 18,30 1.830,00 
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em embalagens plásticas com tampa. 
Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo 
de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

12 Brócolis: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração verde característica, 
fresco, livre de sinais de deterioração, 
sem danos de lesões físicas, mecânicas 
ou de transporte, compacto e íntegro. 
Embalado individualmente. 

kg 100 8,88 880,00 

13 Cenoura: Primeira qualidade, não 
sendo tolerada a presença de raízes 
com os seguintes defeitos: podridão 
seca e/ou úmida, raiz murcha, ombro 
verde ou arroxeado, lenhosa, injúrias 
por pragas ou doenças, rachada, dano 
mecânico e deformação. Tamanho 
médio. Embalagem: única, plástica de 
polietileno transparente ou caixa vazada 
limpa. 

kg 70 8,91 
 

623,70 

14 Carne bovina moída: Carne moída a 
partir de cortes de patinho, acém ou 
paleta de carne bovina, de primeira 
qualidade, inspecionada e liberada pelo 
órgão competente, cor vermelha cereja, 
firme, macia e com odor agradável e 
característico, sem osso, congelada. 
Embalagem contendo externamente 
data de fabricação e de validade, 
informações de procedência, selo dos 
órgãos competentes e informações 
nutricionais. Embalagem plástica 
contendo 1 kg. 

kg 420 34,30 14.406,00 

15 Couve-flor: Alimento de tamanho médio 
e uniforme, coloração branca 
característica, fresco, livre de sinais de 
deterioração, sem danos de lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, 
compacto e íntegro. Embalado 
individualmente.   

Kg  100 8,96 896,00 
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16 Cuca caseira sem recheio: Com sabor 
e cor própria, feita a base de Farinha de 
Trigo de primeira qualidade. 
Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, 
ovos, água, manteiga, sal e fermento. 
Recheios: Doce de Leite, Leite 
Condensado, Abacaxi, Uva, Goiabada e 
Coco. Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo 
de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

Unidade 150 15,74 
 

2.361,00 

17 Cuca caseira com recheio (goiaba, 
doce de leite): Com sabor e cor própria, 
feita a base de farinha de Trigo de 
primeira qualidade. Ingredientes: 
Farinha de Trigo, açúcar, ovos, água, 
manteiga, sal e fermento. Recheios: 
Doce de Leite, Leite Condensado, 
Abacaxi, Uva, Goiabada e Coco. 
Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo 
de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

Unidade  60 19,38 1.162,80 

18 Feijão preto: Alimento em grãos, secos, 
íntegros, isentos de parasitas e/ou grãos 
com sinais de deterioração pelos 
mesmos, coloração preta uniforme e 
característica, sem sujeiras ou materiais 
terrosos. Embalados em pacotes 
plásticos de 1 kg. 

Kg  100 9,05 905,00 

19 Geléia de fruta: Sabores diversos, 
100% natural sem conservantes 
produtos oriundo do cozimento da polpa 
de fruta com açúcar, de primeira 
qualidade. Embalagem de 750g. A 
embalagem deve ser de vidro com 
vedação a vácuo, estar intacta e deve 
constar: data de fabricação, prazo de 
validade, ingredientes, informações 
nutricionais e peso. 

Unidade 50 19,83 991,50 

20 Laranja: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração característica, 
fresco, livre de sinais de deterioração, 
sem danos de lesões físicas, mecânicas 
ou de transporte, compacta e íntegra. 

Kg 300 4,95 1.485,00 
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21 Massa caseira (macarrão e 
espaguete): Características:  alimento a 
base de farinha de trigo e ovos, 
podendo conter óleo vegetal e sal. 
Congelado, livre de sujidades. A 
embalagem deve conter informações 
nutricionais, data de fabricação e 
validade, e lista de ingredientes. 
Acondicionado em embalagem plástica, 
com 1 kg. 

Kg 100 14,76 1.476,00 

22 Mandioca: Alimento em raízes, sem 
casca, livre de sujidades, material 
terroso e parasitas de tamanho 
uniforme, em pedaços compacto, firme, 
sem partes apodrecidas ou com lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, 
textura macia após o cozimento. 
Embalada em embalagens plásticas 
bem vedadas, contendo informações do 
produtor, data de processamento e de 
validade, em pacotes de 1 kg. 

Kg  100 7,46 746,00 

23 Milho verde em espiga: Alimento em 
espigas de tamanho médio e uniforme, 
com casca, com grãos íntegros, com 
tamanho e cor característica, no pico de 
maturação, que proporcione grãos 
macios após o cozimento. 

Unidade 1500 1,81 2.715,00 

24 Morango: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração externa e interna de 
cor vermelha, sem sinais de 
deterioração, sem danos de lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, 
compacto, íntegro, fresco, no pico de 
maturação, textura macia. Devem estar 
acondicionados em embalagens 
plásticas apropriadas para a fruta.  

Kg 120 26,32 3.158,40 

25 Pão caseiro: Alimento a base de farinha 
de trigo, com fermento biológico, assado 
em formas de tamanho médio, tipo bolo 
inglês, coloração marrom claro, sem 
partes queimadas ou cruas, fresco, 
macio. Acondicionado individualmente 
em embalagens plásticas. 

Kg  60 13,63 817,80 

26 Broa de milho: Alimento a base de 
farinha de milho, com fermento 
biológico, assado em formas de 
tamanho médio, tipo bolo inglês, 
coloração marrom escuro externamente 
e amarela na parte interna, sem partes 
queimadas ou cruas, fresco, macio, tipo 
broa. Acondicionado individualmente em 

Kg 100 16,05 1.605,00 
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embalagens plásticas. 
27 Repolho verde: De primeira qualidade. 

As cabeças devem ser firmes, 
compactas e sem rachaduras e com 
folhas lisas ou crespas de cor verde, 
livres de manchas escuras e de 
perfurações. Tamanho médio. 
Embalagem: única, plástica de 
polietileno transparente ou caixas 
vazadas limpas. 

Kg 150 8,00 1.200,00 

28 Tempero verde: Sabor, cor e tamanho 
característico. Livre de pragas. Produto 
íntegro. Produto fornecido in natura. O 
fornecimento ocorrerá somente no 
período da safra do mesmo. 

Maço 150 3,50 525,00 

29 Tomate: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração vermelha 
característica, suculento, fresco, livre de 
sinais de deterioração ou da ação de 
parasitas, sem danos de lesões físicas, 
mecânicas ou de transporte, compacta e 
íntegra, isento de sujidades, material 
terroso e parasitas, no pico de 
maturação.  

kg 60 9,38 562,80 

30 Vagem: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração característica, 
suculento, fresco, livre de sinais de 
deterioração ou da ação de parasitas, 
sem danos de lesões físicas, mecânicas 
ou de transporte, compacto e íntegro, 
isento de sujidades, material terroso e 
parasitas, no pico de maturação. 
Embalado em pacotes plásticos, 
contendo 1 kg. 

Kg 60 5,16 309,60 

 
  
Valor Total R$ 53.216,20 (cinquenta e três mil duzentos e dezesseis reais e vinte centavos). 
 
*Preço de aquisição é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 04/2015, Art. 
29, § 3º). 
 
2. FONTE DE RECURSO 
04. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
001. – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
2.036 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
31 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas / 0.1.43.1143.00 
 
3. HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR 
Os Fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27, da Resolução FNDE nº 
4 de 02 de abril de 2015. 
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3.1. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO FORNECEDOR INDIVIDUAL (não organizado em grupo). 
O Fornecedor Individual deverá apresentar no envelope nº 01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação: 
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 
Alimentação Escolar com assinatura do agricultor participante; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são oriundos de produção própria, 
relacionada no projeto de venda. 
VI - O fornecedor deverá apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária para os 
produtos de origem animal. 
 
3.2. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO INFORMAL 
O Grupo Informal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação: 
I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido nos últimos 60 dias; 
III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 
Alimentação Escolar com assinatura de todos os agricultores participantes; 
IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso; e 
V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares 
relacionados no projeto de venda. 
VI - O fornecedor deverá apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária para os 
produtos de origem animal. 
 
3.3. ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO DO GRUPO FORMAL 
O Grupo Formal deverá apresentar no Envelope nº 01, os documentos abaixo relacionados, sob pena de 
inabilitação: 
I - a prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido nos últimos 60 dias; 
III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS; 
IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no órgão competente; 
V - alvará de Licença Sanitária em vigência; 
VI - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar; 
VII - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados; 
VIII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo controle do atendimento do limite 
individual de venda de seus cooperados/associados; 
IX - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, quando for o caso;  
X - o fornecedor deverá apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção Sanitária para os 
produtos de origem animal. 
 
4. ENVELOPE Nº 02 - PROJETO DE VENDA 
4.1. No Envelope nº 02 os Fornecedores Individuais, Grupos Informais ou Grupos Formais deverão apresentar 
o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar conforme Anexo III (modelo da Resolução 
FNDE n.º 4 de 02 de abril de 2015). 
4.2. A relação dos proponentes dos projetos de venda será apresentada em sessão pública e registrada em 
ata, após o término do prazo de apresentação dos projetos. O resultado da seleção será publicado até 3 
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(três) dias após o prazo da publicação da relação dos proponentes e no prazo de até 5 (cinco) dias o(s) 
selecionado(s) será(ão) convocado(s) para assinatura do(s) contrato(s). 
4.3 - O(s) projeto(s) de venda a ser(em) contratado(s) será(ão) selecionado(s) conforme critérios estabelecidos 
pelo art. 25 da Resolução. 
4.4. Devem constar nos Projetos de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar o nome, o CPF e nº 
da DAP Física de cada agricultor familiar fornecedor quando se tratar de Fornecedor Individual ou Grupo 
Informal, e o CNPJ E DAP jurídica da organização produtiva quando se tratar de Grupo Formal. 
4.5. Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos envelopes 
poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 02 (dois) dias úteis, conforme análise 
da Comissão Julgadora. 
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 
5.1. Para seleção, os projetos de venda habilitadas serão divididos em: grupo de projetos de fornecedores 
locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 
5.2. Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 
II - o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. 
III - o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 
5.3. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 
I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 
10.831, de 23 de dezembro de 2003; 
III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF - 
DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 
Caso o agricultor ou grupo local contratado não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do 
grupo de projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais 
grupos, em acordo com os critérios de seleção e priorização citados nos itens 5.1 e 5.2. 
5.4. No caso de empate entre grupos formais, terão prioridade organizações com maior porcentagem de 
agricultores familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de sócios, conforme DAP Jurídica. 
5.5. Em caso de persistir o empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, poderá 
optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações finalistas. 
5.6. Caso não se obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos de produtores e empreendedores 
familiares locais, estas deverão ser complementadas com propostas de grupos de produtores e 
empreendedores familiares do território rural, do Estado e País nesta ordem, utilizado o critério de 
classificação de menor preço por item; 
5.7. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem como 
com preços unitários superestimados ou inexequíveis.  
 
6. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
O(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar as amostras indicadas no quadro 
abaixo no setor da merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação, com sede à Pedro Bortoluzzi, nº 
575, até às 11h do dia 30 de maio de 2022, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, as 
quais deverão ser submetidas a testes necessários, imediatamente após a fase de habilitação. 
 
O resultado da análise será publicado em até 2 (dois) dias após o prazo da apresentação das amostras. 
 
Produtos para amostra: 

Item Produtos 
08 Bolacha caseira: Alimento a base de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, de 

cor marrom clara, em formato retangular, com no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais 
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de partes queimadas ou cruas. Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, 
fechada, rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto. 

09 Bolacha Rosca Glacê: Ovos, açúcar de baunilha, farinha de trigo enriquecida com ferro/ 
ácido fólico, açúcar, leite, amido de milho, sal amoníaco, manteiga, banha, fermento e coco 
ralado. Contém Glúten. Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais 
do produto. 

10 Bolo de fubá: Alimento a base de farinha de milho, fresco, textura macia, cor interna amarela 
e externa marrom, sem cobertura, sem sinais de partes queimadas ou cruas. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de fabricação e 
prazo de validade, bem como as informações nutricionais do produto. 

11 Bolo simples: Alimento composto por ovos, farinha de trigo, fermento químico, amido de 
milho e açúcar. Preparado em formas retangulares, sem sinais de partes queimadas ou cruas, 
sem cobertura. Devem estar acondicionados em embalagens plásticas com tampa. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as informações. 

16 Cuca caseira sem recheio: Com sabor e cor própria, feita a base de Farinha de Trigo de 
primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal e 
fermento. Recheios: Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva, Goiabada e Coco. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais do produto. 

17 Cuca caseira com recheio (goiaba, doce de leite): Com sabor e cor própria, feita a base de 
farinha de Trigo de primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, ovos, água, 
manteiga, sal e fermento. Recheios: Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, Uva, 
Goiabada e Coco. Embalagem: Acondicionada em embalagens transparente, fechada, 
rotulada com data de fabricação e prazo de validade, bem como as informações nutricionais 
do produto. 

21 Massa caseira (macarrão e espaguete): Características: alimento a base de farinha de trigo 
e ovos, podendo conter óleo vegetal e sal. Congelado, livre de sujidades. A embalagem deve 
conter informações nutricionais, data de fabricação e validade, e lista de ingredientes. 
Acondicionado em embalagem plástica, com 1 kg. 

25 Pão caseiro: Alimento a base de farinha de trigo, com fermento biológico, assado em formas 
de tamanho médio, tipo bolo inglês, coloração marrom claro, sem partes queimadas ou cruas, 
fresco, macio. Acondicionado individualmente em embalagens plásticas. 

26 Broa de milho: Alimento a base de farinha de milho, com fermento biológico, assado em 
formas de tamanho médio, tipo bolo inglês, coloração marrom escuro externamente e amarela 
na parte interna, sem partes queimadas ou cruas, fresco, macio, tipo broa. Acondicionado 
individualmente em embalagens plásticas. 

 
a) As amostras deverão ser identificadas com o nome do fornecedor, o número do edital de 

chamamento público e a especificação do produto.  
b) A não apresentação da amostra em desacordo com exigências deste edital implicará na 

automática desclassificação do item e/ ou da proposta.  
c) As amostras serão analisadas pela Secretaria Municipal de Educação, que observará como 

critérios de Avaliação, além das especificações descritas para cada item, antes da entrega do produto, que será 
analisado o rendimento, a textura (aparência), o sabor, o odor e o custo/ benefício do produto, cuja análise 
ficará a cargo de profissional da área da nutrição, que emitirá seu parecer em laudo devidamente assinado e 
identificado.  
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d) Independentemente da marca, todas as licitantes deverão apresentar as amostras dos produtos 
ofertados, não sendo consideradas, para fins de aquisição por meio da presente licitação, marcas pré-
aprovadas em licitações anteriores, se houver.  

 
7. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
A entrega dos gêneros alimentícios deverá respeitar o cronograma a seguir: 

 
Compra Direta de 2022 

 

Produtos 

Periodicidade   

Total 
anual Semanal Quinzenal Mensal Und 

1 Abobrinha italiana: De 1ª qualidade, fresca, 
bem formada. Livre de amassados. Tamanho 
pequeno, aproximadamente 15 cm, cor verde 
característica.  x 

 KG 130 

2 Abobora cabotiá: Alimento de tamanho médio, 
coloração uniforme e característica, fresco, 
compacto e firme, isento de lesões físicas ou 
mecânicas, sinais de deterioração e sujidades. x  

 KG 80 

3 Acelga: Bem formada e crescida. Limpa e 
fresca. Sem danos mecânicos, embaladas 
individualmente.  x 

 Unidade 100 

4 Alface: Alimento sem lesões de origem físicas, 
mecânica ou partes em deterioração natural, 
folhas integras, com cor característica e 
uniforme, tamanho médio, fresco. 
Acondicionados individualmente em 
embalagens plásticas.  x 

 Unidade 1.000 

5 Batata doce: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração característica, compacto, 
firme, fresco, sem lesões mecânicas e físicas, 
sem sinais de deterioração ou de brotação.   

 
 
 
x 

Kg 80 

6 Bergamota, Pokans: Alimento de tamanho 
médio e uniforme, coloração característica, 
fresco, livre de sinais de deterioração, sem 
danos de lesões físicas, mecânicas ou de 
transporte, compacta e íntegra. x  

 Kg  400 

7 Beterraba: Alimento com tamanho uniforme, 
coloração característica, fresca, compacta e 
firme, sem sinais de brotação, sem danos 
físicos ou mecânicos, livre de sujidades e 
insetos.  x 

 Kg 100 

8 Bolacha caseira.  Alimento a base de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, de 
cor marrom clara, em formato retangular, com 
no máximo 10 cm de comprimento, sem sinais 
de partes queimadas ou cruas. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens transparente, 
fechada, rotulada com data de fabricação e 
prazo de validade, bem como as informações  x 

 Kg 140 
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nutricionais do produto. 

9 Bolacha Rosca Glacê: Ovos, açúcar de 
baunilha, farinha de trigo enriquecida com ferro/ 
ácido fólico, açúcar, leite, amido de milho, sal 
amoníaco, manteiga, banha, fermento e coco 
ralado. Contém Glúten. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens transparente, 
fechada, rotulada com data de fabricação e 
prazo de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Kg 60 

10 Bolo de fubá: Alimento a base de farinha de 
milho, fresco, textura macia, cor interna 
amarela e externa marrom, sem cobertura, sem 
sinais de partes queimadas ou cruas. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens 
transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as 
informações nutricionais do produto.  x 

 Kg 100 

11 Bolo simples: Alimento composto por ovos, 
farinha de trigo, fermento químico, amido de 
milho e açúcar. Preparado em formas 
retangulares, sem sinais de partes queimadas 
ou cruas, sem cobertura. Devem estar 
acondicionados em embalagens plásticas com 
tampa. Embalagem: Acondicionada em 
embalagens transparente, fechada, rotulada 
com data de fabricação e prazo de validade, 
bem como as informações nutricionais do 
produto.  x 

 Kg 100 

12 Brócolis: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração verde característica, 
fresco, livre de sinais de deterioração, sem 
danos de lesões físicas, mecânicas ou de 
transporte, compacto e íntegro. Embalado 
individualmente.  x 

 Kg 100 

13 Cenoura: de primeira qualidade, não sendo 
tolerada a presença de raízes com os 
seguintes defeitos: podridão seca e/ou úmida, 
raiz murcha, ombro verde ou arroxeado, 
lenhosa, injúrias por pragas ou doenças, 
rachada, dano mecânico e deformação. 
Tamanho médio. Embalagem: única, plástica 
de polietileno transparente ou caixa vazada 
limpa.  x 

 Kg 70 

14 Carne bovina moída: Carne moída a partir de 
cortes de patinho, acém ou paleta de carne 
bovina, de primeira qualidade, inspecionada e 
liberada pelo órgão competente, cor vermelha 
cereja, firme, macia e com odor agradável e 
característico, sem osso, congelada.  x 

 Kg 420 
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Embalagem contendo externamente data de 
fabricação e de validade, informações de 
procedência, selo dos órgãos competentes e 
informações nutricionais. Embalagem plástica 
contendo 1 kg. 

15 Couve-flor: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração branca característica, 
fresco, livre de sinais de deterioração, sem 
danos de lesões físicas, mecânicas ou de 
transporte, compacto e íntegro. Embalado 
individualmente.    x 

 Kg  100 

16 Cuca caseira sem recheio: Com sabor e cor 
própria, feita a base de Farinha de Trigo de 
primeira qualidade. Ingredientes: Farinha de 
Trigo, açúcar, ovos, água, manteiga, sal e 
fermento. Recheios: Doce de Leite, Leite 
Condensado, Abacaxi, Uva, Goiabada e Coco. 
Embalagem: Acondicionada em embalagens 
transparente, fechada, rotulada com data de 
fabricação e prazo de validade, bem como as 
informações nutricionais do produto.  x 

 Unidade 150 

17 Cuca caseira com recheio (goiaba, doce de 
leite): Com sabor e cor própria, feita a base de 
farinha de Trigo de primeira qualidade. 
Ingredientes: Farinha de Trigo, açúcar, ovos, 
água, manteiga, sal e fermento. Recheios: 
Doce de Leite, Leite Condensado, Abacaxi, 
Uva, Goiabada e Coco. Embalagem: 
Acondicionada em embalagens transparente, 
fechada, rotulada com data de fabricação e 
prazo de validade, bem como as informações 
nutricionais do produto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Unidade  60 

18 Feijão preto: Alimento em grãos, secos, 
íntegros, isentos de parasitas e/ou grãos com 
sinais de deterioração pelos mesmos, 
coloração preta uniforme e característica, sem 
sujeiras ou materiais terrosos. Embalados em 
pacotes plásticos de 1 kg.  x 

 Kg  100 

19 Geléia de fruta: Sabores diversos. 100% 
natural sem conservantes produtos oriundo do 
cozimento da polpa de fruta com açúcar, de 
primeira qualidade. Embalagem de 750g. A 
embalagem deve ser de vidro com vedação a 
vácuo, estar intacta e deve constar: data de 
fabricação, prazo de validade, ingredientes, 
informações nutricionais e peso.  x 

 Unidade 50 
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20 Laranja: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração característica, fresco, livre 
de sinais de deterioração, sem danos de lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, compacta 
e íntegra. x  

 Kg 300 

21 Massa caseira (macarrão e espaguete): 
Características:  alimento a base de farinha de 
trigo e ovos, podendo conter óleo vegetal e sal. 
Congelado, livre de sujidades. A embalagem 
deve conter informações nutricionais, data de 
fabricação e validade, e lista de ingredientes. 
Acondicionado em embalagem plástica, com 1 
kg.   

x Kg 100 

22 Mandioca: Alimento em raízes, sem casca, 
livre de sujidades, material terroso e parasitas, 
de tamanho uniforme, em pedaços compacto, 
firme, sem partes apodrecidas ou com lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, textura 
macia após o cozimento. Embalada em 
embalagens plásticas bem vedadas, contendo 
informações do produtor, data de 
processamento e de validade, em pacotes de 1 
kg.  x 

 Kg  100 

23 Milho verde em espiga: Alimento em espigas 
de tamanho médio e uniforme, com casca, com 
grãos íntegros, com tamanho e cor 
característica, no pico de maturação, que 
proporcione grãos macios após o cozimento.   

 
 
 
 
x 

Unidade 1500 

24 Morango: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração externa e interna de cor 
vermelha, sem sinais de deterioração, sem 
danos de lesões físicas, mecânicas ou de 
transporte, compacto, íntegro, fresco, no pico 
de maturação, textura macia. Devem estar 
acondicionados em embalagens plásticas 
apropriadas para a fruta.  x  

 Kg 120 

25 Pão caseiro: Alimento a base de farinha de 
trigo, com fermento biológico, assado em 
formas de tamanho médio, tipo bolo inglês, 
coloração marrom claro, sem partes queimadas 
ou cruas, fresco, macio. Acondicionado 
individualmente em embalagens plásticas.  x 

 Kg  60 

26 Broa de milho: Alimento a base de farinha de 
milho, com fermento biológico, assado em 
formas de tamanho médio, tipo bolo inglês, 
coloração marrom escuro externamente e 
amarela na parte interna, sem partes 
queimadas ou cruas, fresco, macio, tipo broa. 
Acondicionado individualmente em embalagens 
plásticas.   

 
 
 
 
 
 
 
x 

Kg 100 
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8. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.  
8.1. O participante deverá apresentar os documentos de habilitação e a sua proposta (projeto de venda) em 
envelopes distintos, lacrados, identificados respectivamente, com o nº 01 e 02, conforme sugestão.  

 
AO  
MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC  
EDITAL DE DISPENSA nº 28/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 56/2022 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS  
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
 
AO  
MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC  
EDITAL DE DISPENSA nº 28/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 56/2022 
ENVELOPE Nº 02 – PROJETO DE VENDA  
PROPONENTE (NOME COMPLETO)  
 

9. PAGAMENTO 
9.1 O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de empenho, conforme repasse do Recurso 
do FNDE para o PNAE, através de depósito bancário, mediante apresentação de documento fiscal 
correspondente ao fornecimento efetuado, podendo, no caso de pessoa física, ser emitida a nota fiscal de 

27 Repolho verde: De primeira qualidade. As 
cabeças devem ser firmes, compactas e sem 
rachaduras e com folhas lisas ou crespas de 
cor verde, livres de manchas escuras e de 
perfurações. Tamanho médio. Embalagem: 
única, plástica de polietileno transparente ou 
caixas vazadas limpas. x  

 Kg 150 

28 Tempero verde: Sabor, cor e tamanho 
característico. Livre de pragas. Produto íntegro. 
Produto fornecido in natura. O fornecimento 
ocorrerá somente no período da safra do 
mesmo. x  

 Maço 150 

29 Tomate: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração vermelha característica, 
suculento, fresco, livre de sinais de 
deterioração ou da ação de parasitas, sem 
danos de lesões físicas, mecânicas ou de 
transporte, compacta e íntegra, isento de 
sujidades, material terroso e parasitas, no pico 
de maturação.  x 

 Kg 60 

30 Vagem: Alimento de tamanho médio e 
uniforme, coloração característica, suculento, 
fresco, livre de sinais de deterioração ou da 
ação de parasitas, sem danos de lesões 
físicas, mecânicas ou de transporte, compacto 
e íntegro, isento de sujidades, material terroso 
e parasitas, no pico de maturação. Embalado 
em pacotes plásticos, contendo 1 kg.  x 

 Kg 60 
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produtor rural, e Termo de Recebimento da Agricultura Familiar (Anexo IV), emitido pela Secretaria Municipal 
de Educação e assinado pelo responsável. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A presente Chamada Pública poderá ser obtida nos seguintes locais: Mural Público, Setor de Licitação 
e site: www.bomjesus.sc.gov.br. 
10.2. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação sanitária (federal, estadual ou 
municipal) específica para os alimentos de origem animal e vegetal. 
10.3. O limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação 
escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/Entidade Executora, e 
obedecerá as seguintes regras: 
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais firmados 
deverão respeitar o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex. 
II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado do 
número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de comercialização, 
utilizando a seguinte fórmula: 
Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00. 
10.4. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e precisão as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que se vinculam, bem como 
do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993, conforme Anexo I, deste Edital Chamada Pública de 
Compra. 
 
10.5. Integram este Edital os seguintes anexos: 
Anexo I – Minuta de Contrato de Venda 
Anexo II – Modelo Proposto de Pesquisa de Preço 
Anexo III - Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
Anexo IV- Termo de Recebimento da Agricultura Familiar. 
 
Bom Jesus - SC, 03 de maio de 2022. 
 
 

________________________________________ 
Clarice Rodigheri Schneider 

Secretaria Municipal de Educação 
 

 
 

________________________________________ 
Rafael Calza 

Prefeito Municipal 
 

_______________________ 
Cinthia Schneider Pellegrini 
Procuradora 
OAB/SC 43.050 
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ANEXO I 
MODELO PROPOSTO DE MINUTA DE CONTRATO DE VENDA 

 
CONTRATO N.º------- /2022 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

 
 

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 
Pedro Bortoluzzi, 435, com CNPJ/MF sob o nº 01.551.148/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Senhor Rafael Calza, brasileiro, a seguir denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome do 
grupo formal ou informal ou fornecedor individual), com situado à Av. _____________, n.º____, em (município), 
inscrita no CNPJ sob n.º ________________________, (para grupo formal), CPF sob n.º_____________ ( 
grupos informais e individuais), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições 
da Lei nº 11.947/2009 e da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública,  e tendo em 
vista o que consta no Processo Administrativo nº 56/2022 , na modalidade de  Dispensa n° 28/2022, 
resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/Pnae restante do exercício de 2022, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de 
acordo com a chamada pública, na modalidade de Dispensa nº 28/2022, o qual fica fazendo parte integrante 
do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao 
CONTRATANTE conforme descrito na cláusula quarta deste contrato e descrito no projeto de venda parte 
integrante deste instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do CONTRATADO será de até R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________ 
(_______________________). 
 
O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de empenho, conforme repasse do Recurso do 
FNDE para o PNAE, através de depósito bancário, mediante apresentação de documento fiscal correspondente 
ao fornecimento efetuado, podendo, no caso de pessoa física, ser emitida a nota fiscal de produtor rural, e 
Termo de Recebimento da Agricultura Familiar (Anexo IV), emitido pela Secretaria Municipal de Educação e 
assinado pelo responsável. 
 
a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas 
Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste 
Contrato. 
 
b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor da agricultura familiar e no cálculo do preço já devem 
estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, 
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sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato. 
 

Produto Unidade Quantidade Periodicidade 
de Entrega 

Preço de Aquisição 

    Preço Unitário 
(divulgado na 

chamada pública) 

Preço Total 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Valor Total do Contrato 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
04. – SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
001. – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
2.036 – MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 
31 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas / 0.1.43.1143.00 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação 
do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do 
mês anterior. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO, está 
sujeito a pagamento de multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo estabelecido no § 11 do artigo 45 da Resolução 
CD/FNDE nº 26/2013 as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, 
apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA NONA: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: 
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a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando 
os direitos do CONTRATADO; 
b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO; 
c) fiscalizar a execução do contrato; 
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
Sempre que o CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do 
CONTRATADO, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração 
respectiva ou a indenização por despesas já realizadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do respectivo fiscal de contrato, da Secretaria Municipal de 
Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE e outras entidades designadas 
pelo contratante ou pela legislação. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública, pela Resolução CD/FNDE nº 38/2009, pela Lei nº 
8.666/1993 e pela Lei nº 11.947/2009, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato 
for omisso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as 
suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente 
terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula 
Décima Quinta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
a) por acordo entre as partes; 
b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 
c) por quaisquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma 
apresentado (Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
É competente o Foro da Comarca de Xanxerê – SC, para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste 
contrato. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas. 
 
Bom Jesus –SC, ---- de -------- de 2022. 
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_________________________________ 
RAFAEL CALZA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADO(S) (Individual ou Grupo Informal) 

 
 
 

______________________________________________ 
CONTRATADA (Grupo Formal) 

 
 

Testemunhas: 
 
Nome:                            Nome: 
CPF:                  CPF: 
 
 
 
Cinthia Schneider Pellegrini 
Procuradora 
OAB/SC 43.050 
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ANEXO II 
MODELO PROPOSTO DE PESQUISA DE PREÇO 

PESQUISA DE PREÇO 
 
PRODUTOS CONVENCIONAIS (aqueles produzidos com o uso de agroquímicos). 
 

Produtos Unid Mercado 01 
 

Data: 22/04/2022 
Nome: ADILIO 
BATISTI  
CNPJ: 
05.918.855/0001-
10 
Endereço: Rod 
SC 480 km 76,5- 
2134 – sala – 
Centro – Bom 
Jesus – SC. 

Mercado 02  
 
Data: 25/04/2022 
Nome: FILIPINI & 
CIA LTDA 
CNPJ:08.333.026
/0001-63 
Endereço: Rua 
Vergílio Sabino 
da Silva, nº 
1413, Centro, no 
município de 
Bom Jesus – 
SC. 

Mercado 03  
 

Data: 25/04/2022 
Nome: 
DISTRIBUIDORA 
LIMA LTDA 
CNPJ: 
32.241.030/0000
1-86 
Endereço: Rua 
Pará nº 246, 
Fundos Centro – 
Xanxerê – SC. 

 
 

Preço 
Médio 

 
 

Preço de 
Aquisiçã

o* 

Abobrinha 
italiana: De 1ª 
qualidade, fresca, 
bem formada. Livre 
de amassados. 
Tamanho pequeno, 
aproximadamente 
15 cm, cor verde 
característica. 

KG 4,50 4,75 4,99 4,74 4,74 

Abobora cabotiá: 
Alimento de 
tamanho médio, 
coloração uniforme 
e característica, 
fresco, compacto e 
firme, isento de 
lesões físicas ou 
mecânicas, sinais 
de deterioração e 
sujidades. 

KG 3,99 4,99 5,50 4,82 4,82 

Acelga: Bem 
formada e crescida. 
Limpa e fresca. 
Sem danos 
mecânicos, 
embaladas 
individualmente. 

Uni
dad
e 

4,99 4,75 3,00 4,24 4,24 

Alface: Alimento 
sem lesões de 
origem físicas, 
mecânica ou partes 
em deterioração 

Uni
dad
e 

3,50 3,75 3,25 3,50 3,50 
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natural, folhas 
integras, com cor 
característica e 
uniforme, tamanho 
médio, fresco. 
Acondicionados 
individualmente em 
embalagens 
plásticas. 
Batata doce: 
Alimento de 
tamanho médio e 
uniforme, coloração 
característica, 
compacto, firme, 
fresco, sem lesões 
mecânicas e 
físicas, sem sinais 
de deterioração ou 
de brotação. 

Kg 3,90 4,50 4,50 4,30 4,30 

Bergamota, 
Pokans: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração 
característica, 
fresco, livre de 
sinais de 
deterioração, sem 
danos de lesões 
físicas, mecânicas 
ou de transporte, 
compacta e íntegra. 

Kg  4,75 4,75 4,99 4,83 4,83 

Beterraba: 
Alimento com 
tamanho uniforme, 
coloração 
característica, 
fresca, compacta e 
firme, sem sinais 
de brotação, sem 
danos físicos ou 
mecânicos, livre de 
sujidades e insetos. 

Kg 5,50 5,99 4,75 5,41 5,41 

Bolacha caseira.  
Alimento a base de 
farinha de trigo 
enriquecida com 
ferro e ácido fólico, 
de cor marrom 
clara, em formato 
retangular, com no 

Kg 19,90 24,99 26,90 23,93 23,93 
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máximo 10 cm de 
comprimento, sem 
sinais de partes 
queimadas ou 
cruas. Embalagem: 
Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 
Bolacha Rosca 
Glacê: Ovos, 
açúcar de baunilha, 
farinha de trigo 
enriquecida com 
ferro/ ácido fólico, 
açúcar, leite, amido 
de milho, sal 
amoníaco, 
manteiga, banha, 
fermento e coco 
ralado. Contém 
Glúten. 
Embalagem: 
Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 

Kg 22,90 26,90 27,50 25,76 25,76 

Bolo de fubá: 
Alimento a base de 
farinha de milho, 
fresco, textura 
macia, cor interna 
amarela e externa 
marrom, sem 
cobertura, sem 
sinais de partes 
queimadas ou 
cruas. Embalagem: 

Kg 14,90 17,50 24,99 19,13 19,13 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 312

                      
 
 
 
                                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
                                          Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 
                                          CNPJ: 01.551.148/0001-87  
 

 
 

 

Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 
Bolo simples: 
Alimento composto 
por ovos, farinha de 
trigo, fermento 
químico, amido de 
milho e açúcar. 
Preparado em 
formas 
retangulares, sem 
sinais de partes 
queimadas ou 
cruas, sem 
cobertura. Devem 
estar 
acondicionados em 
embalagens 
plásticas com 
tampa. 
Embalagem: 
Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 

Kg 14,90 16,50 23,50 18,30 18,30 

Brócolis: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração verde 
característica, 
fresco, livre de 
sinais de 
deterioração, sem 
danos de lesões 
físicas, mecânicas 
ou de transporte, 

Kg 7,75 7,99 10,90 8,88 8,88 
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compacto e íntegro. 
Embalado 
individualmente. 
Cenoura: de 
primeira qualidade, 
não sendo tolerada 
a presença de 
raízes com os 
seguintes defeitos: 
podridão seca e/ou 
úmida, raiz murcha, 
ombro verde ou 
arroxeado, lenhosa, 
injúrias por pragas 
ou doenças, 
rachada, dano 
mecânico e 
deformação. 
Tamanho médio. 
Embalagem: única, 
plástica de 
polietileno 
transparente ou 
caixa vazada limpa. 

Kg 8,50 6,75 11,50 8,91 
 

8,91 
 

Carne bovina 
moída: Carne 
moída a partir de 
cortes de patinho, 
acém ou paleta de 
carne bovina, de 
primeira qualidade, 
inspecionada e 
liberada pelo órgão 
competente, cor 
vermelha cereja, 
firme, macia e com 
odor agradável e 
característico, sem 
osso, congelada. 
Embalagem 
contendo 
externamente data 
de fabricação e de 
validade, 
informações de 
procedência, selo 
dos órgãos 
competentes e 
informações 
nutricionais. 
Embalagem 
plástica contendo 1 

Kg 31,90 34,50 36,50 34,30 34,30 
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kg. 
Couve-flor: 
Alimento de 
tamanho médio e 
uniforme, coloração 
branca 
característica, 
fresco, livre de 
sinais de 
deterioração, sem 
danos de lesões 
físicas, mecânicas 
ou de transporte, 
compacto e íntegro. 
Embalado 
individualmente.   

Kg  7,99 7,99 10,90 8,96 8,96 

Cuca caseira sem 
recheio: Com 
sabor e cor própria, 
feita a base de 
Farinha de Trigo de 
primeira qualidade. 
Ingredientes: 
Farinha de Trigo, 
açúcar, ovos, água, 
manteiga, sal e 
fermento. 
Recheios: Doce de 
Leite, Leite 
Condensado, 
Abacaxi, Uva, 
Goiabada e Coco. 
Embalagem: 
Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 

Uni
dad
e 

12,75 18,99 15,50 15,74 
 

15,74 
 

Cuca caseira com 
recheio (goiaba, 
doce de leite): 
Com sabor e cor 
própria, feita a base 
de farinha de Trigo 
de primeira 

Uni
dad
e  

19,50 18,90 19,75 19,38 19,38 
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qualidade. 
Ingredientes: 
Farinha de Trigo, 
açúcar, ovos, água, 
manteiga, sal e 
fermento. 
Recheios: Doce de 
Leite, Leite 
Condensado, 
Abacaxi, Uva, 
Goiabada e Coco. 
Embalagem: 
Acondicionada em 
embalagens 
transparente, 
fechada, rotulada 
com data de 
fabricação e prazo 
de validade, bem 
como as 
informações 
nutricionais do 
produto. 
Feijão preto: 
Alimento em grãos, 
secos, íntegros, 
isentos de 
parasitas e/ou 
grãos com sinais 
de deterioração 
pelos mesmos, 
coloração preta 
uniforme e 
característica, sem 
sujeiras ou 
materiais terrosos. 
Embalados em 
pacotes plásticos 
de 1 kg. 

Kg  7,75 8,50 10,90 9,05 9,05 

Geléia de fruta: 
Sabores diversos. 
100% natural sem 
conservantes 
produtos oriundo 
do cozimento da 

Uni
dad
e 

      18,50 19,50 21,50 19,83 19,83 
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polpa de fruta com 
açúcar, de primeira 
qualidade. 
Embalagem de 
750g. A 
embalagem deve 
ser de vidro com 
vedação a vácuo, 
estar intacta e deve 
constar: data de 
fabricação, prazo 
de validade, 
ingredientes, 
informações 
nutricionais e peso. 
Laranja: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração 
característica, 
fresco, livre de 
sinais de 
deterioração, sem 
danos de lesões 
físicas, mecânicas 
ou de transporte, 
compacta e íntegra. 

Kg 5,50 4,75 4,60 4,95 4,95 

Massa caseira 
(macarrão e 
espaguete): 
Características:  
alimento a base de 
farinha de trigo e 
ovos, podendo 
conter óleo vegetal 
e sal. Congelado, 
livre de sujidades. 
A embalagem deve 
conter informações 
nutricionais, data 
de fabricação e 
validade, e lista de 
ingredientes. 
Acondicionado em 
embalagem 
plástica, com 1 kg. 

Kg 12,90 13,50 17,90 14,76 14,76 

Mandioca: 
Alimento em raízes, 
sem casca, livre de 

Kg  6,75 6,90 8,75 7,46 7,46 
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sujidades, material 
terroso e parasitas, 
de tamanho 
uniforme, em 
pedaços compacto, 
firme, sem partes 
apodrecidas ou 
com lesões físicas, 
mecânicas ou de 
transporte, textura 
macia após o 
cozimento. 
Embalada em 
embalagens 
plásticas bem 
vedadas, contendo 
informações do 
produtor, data de 
processamento e 
de validade, em 
pacotes de 1 kg. 
Milho verde em 
espiga: Alimento 
em espigas de 
tamanho médio e 
uniforme, com 
casca, com grãos 
íntegros, com 
tamanho e cor 
característica, no 
pico de maturação, 
que proporcione 
grãos macios após 
o cozimento. 

Uni
dad
e 

1,75 1,80 1,90 1,81 1,81 

Morango: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração externa e 
interna de cor 
vermelha, sem 
sinais de 
deterioração, sem 
danos de lesões 
físicas, mecânicas 
ou de transporte, 
compacto, íntegro, 
fresco, no pico de 
maturação, textura 
macia. Devem 
estar 
acondicionados em 
embalagens 

Kg 26,99 26,99 25,00 26,32 26,32 
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plásticas 
apropriadas para a 
fruta.  
Pão caseiro: 
Alimento a base de 
farinha de trigo, 
com fermento 
biológico, assado 
em formas de 
tamanho médio, 
tipo bolo inglês, 
coloração marrom 
claro, sem partes 
queimadas ou 
cruas, fresco, 
macio. 
Acondicionado 
individualmente em 
embalagens 
plásticas. 

Kg  12,50 11,90 16,50 13,63 13,63 

Broa de milho: 
Alimento a base de 
farinha de milho, 
com fermento 
biológico, assado 
em formas de 
tamanho médio, 
tipo bolo inglês, 
coloração marrom 
escuro 
externamente e 
amarela na parte 
interna, sem partes 
queimadas ou 
cruas, fresco, 
macio, tipo broa. 
Acondicionado 
individualmente em 
embalagens 
plásticas. 

Kg 14,75 13,90 19,50 16,05 16,05 

Repolho verde: De 
primeira qualidade. 
As cabeças devem 
ser firmes, 
compactas e sem 
rachaduras e com 
folhas lisas ou 
crespas de cor 
verde, livres de 
manchas escuras e 
de perfurações. 
Tamanho médio. 

Kg 6,75 7,75 9,50 8,00 8,00 
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Embalagem: única, 
plástica de 
polietileno 
transparente ou 
caixas vazadas 
limpas. 
Tempero verde: 
Sabor, cor e 
tamanho 
característico. Livre 
de pragas. Produto 
íntegro. Produto 
fornecido in natura. 
O fornecimento 
ocorrerá somente 
no período da safra 
do mesmo. 

Maç
o 

3,25 3,75 3,50 3,50 3,50 

Tomate: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração vermelha 
característica, 
suculento, fresco, 
livre de sinais de 
deterioração ou da 
ação de parasitas, 
sem danos de 
lesões físicas, 
mecânicas ou de 
transporte, 
compacta e íntegra, 
isento de sujidades, 
material terroso e 
parasitas, no pico 
de maturação. 

Kg 8,90 8,75 10,50 9,38 9,38 

Vagem: Alimento 
de tamanho médio 
e uniforme, 
coloração 
característica, 
suculento, fresco, 
livre de sinais de 
deterioração ou da 
ação de parasitas, 
sem danos de 
lesões físicas, 
mecânicas ou de 
transporte, 
compacto e íntegro, 
isento de sujidades, 
material terroso e 
parasitas, no pico 

Kg 4,75 4,99 5,75 5,16 5,16 
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de maturação. 
Embalado em 
pacotes plásticos, 
contendo 1 kg. 

 
* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. 
 
Os produtos pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de 
chamada pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº 4 de 02 de abril de 2015, 
para a seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar 
como feiras livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e/ou dos Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá 
considerar todos os insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros 
necessários para o fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para 
definir o preço de aquisição. 
 
PRODUTOS ORGÂNICOS OU AGROECOLÓGICOS (produzidos sem o uso de agroquímicos). 
Produtos* 

Produtos Mercado 01 
Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

Mercado 02 
Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

Mercado 03 
Data: 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 

 
 

Preço Médio 

 
 

Preço de 
Aquisição* 

      
      
      
      
      
      

Preço Médio Preço de Aquisição* 
* Preço pago ao fornecedor da agricultura familiar. A Entidade Executora que priorizar na chamada pública a 
aquisição de produtos orgânicos ou agroecológicos poderá acrescer os preços em até 30% (trinta por cento) em 
relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, conforme Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 
2011. (Resolução nº 26/2013, Art. 29: §2º). 
 
Quando houver mercados de produtos orgânicos a pesquisa de preços deve ser nesses mercados. Os produtos 
pesquisados para definição de preços deverão ter as mesmas características descritas no edital de chamada 
pública. Na pesquisa de preços, observar o Artigo 29 da Resolução FNDE nº 4 de 02 de abril de 2015, para a 
seleção de mercado e definição do preço de aquisição. Priorizar os mercados da agricultura familiar como feiras 
livres e outros. Na definição dos preços de aquisição dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou dos 
Empreendedores Familiares Rurais ou suas organizações, a Entidade Executora deverá considerar todos os 
insumos exigidos tais como despesas com frete, embalagens, encargos e quaisquer outros necessários para o 
fornecimento do produto. Estas despesas deverão ser acrescidas ao preço médio para definir o preço de 
aquisição. 
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ANEXO III 
MODELO DE PROJETO DE VENDA 

MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS/INFORMAIS E INDIVIDUAIS 
 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA  

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 

1.Nome do Proponente 2.CNPJ 

3.Endereço 4.Município/UF 

5.E-mail 6.DDD/Fone 7.CEP 

8.Nº DAP Juridica 9.Banco 10.Agencia Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de associados de acordo com a Lei nº 

11.326/2006 

14. Nº de Associados com DAP 

Física 

15. Nome do representante 

legal 

16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19.Município/UF 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1.Nome da Entidade 2.CNPJ 3. Município/UF 

4.Endereço 5.DDD/Fone 

6.Nome do representante e e-mail 7.CPF 

 

III – RELAÇÃO DE PRODUTOS 

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição * 5. Cronograma de 
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Entrega dos Produtos 

   4.1 Unitário 4.2 Total  

       

       

OBS: *Preço publicado no Edital do Processo Administrativo nº 56/2022   

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com 

as condições de fornecimento. 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante do Grupo Formal 

 

Fone/E-mail 
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MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA  

I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8.Organizado por Entidade Articuladora 

( )Sim  ( ) Não 

9.Nome da Entidade Articuladora (quando 

houver) 

10.E-mail/Fone 

 

II – FORNECEDORES PARTICIPANTES 

1.Nome do 

Agricultor 

(a) Familiar 

 2.CPF  3.DAP 4.Banco 5.Nº 

Agencia 

6.Nº  Conta 

Corrente 

        

        

        

        

        

 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

1.Nome da Entidade 2.CNPJ 3.Municipio 
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4.Endereço 5.DDD/Fone 

6.Nome do representante e e-mail 7.CPF 

 

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 

1. Identificação do 

Agricultor (a) Familiar 

2. 

Produto 

3. Unidade 4.Quantidade 5. Preço de Aquisição 

*/Unidade 

6. Valor Total 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

      Total 

agricultor 

 Total do 

projeto                             

 

OBS: *Preço publicado no Edital do Processo Administrativo nº 56/2022.   

 

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 

1.Produto 2.Unidade 3.Quantida

de 

4.Preço/Unida

de 

5.Valor Total por 

Produto 

6.Cronograma de Entrega dos 

Produtos 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 325

                      
 
 
 
                                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
                                          Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 
                                          CNPJ: 01.551.148/0001-87  
 

 
 

 

      

      

      

    Total do Projeto:  

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima referem com as 

condições de fornecimento. 

 

Local e Data 

 

Assinatura do Representante do Grupo Informal 

 

Fone/E-mail:  

CPF: 

 

Local e Data 

 

 

Agricultores(as) Fornecedores(as) do Grupo Informal 

 

Assinatura 
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MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA  

I – IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9.Banco 10.Nº da Agencia 11.Nº da Conta Corrente 

 

II – Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade Preço de Aquisição* 

 

Cronograma de 

Entrega dos 

Produtos 

   Unitário Total  

      

      

      

OBS:* Preço publicado no Edital  do  Processo Administrativo nº 56/2022    

 

III – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTADORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 
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Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima referem com as 

condições de fornecimento. 

Local e Data  Assinatura do Fornecedor Individual CPF: 
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ANEXO IV 
TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  

 
 

1. Atesto que (nome da Entidade Executora) 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________, CNPJ_____________________________________, 
representada por (nome do representante 
legal),______________________________________________________________________________, CPF 
_______________________ recebeu em_____/_____/______ ou durante o período de ____/____/______ a 
____/____/_____ do(s) nome(s) do(s) fornecedor(es) 
________________________________________________ 
dos produtos abaixo relacionados: 
 

2. Produto 3. Quantidade 4. Unidade 5. Valor Unitário 6. Valor total 
(*) 

          
          
          
          
          
          
7. Totais         

                 (*) Anexar notas fiscais ou recibos válidos. 
 
 
Nestes termos, os produtos entregues estão de acordo com o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ ______ 
(___________________________________________________ ). 
Declaro ainda que o(s) produto(s) recebido(s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por 
esta instituição, pelo(s) qual (is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final aos 
produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, 
aprovado pelo CAE. 
 

____________________________, ____ de __________ de _____. 
 

_________________________________________ 
Representante da Entidade Executora 

 
________________________________________ 

Representante do Grupo Fornecedor 
 
 

Ciente: __________________________________________________ 
ENTIDADE ARTICULADORA 
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                                          ESTADO DE SANTA CATARINA 
                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 
                                          Rua Pedro Bortoluzzi, 435 – Centro 
                                          CNPJ: 01.551.148/0001-87  
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

Código registro TCE: 2A4187EAE3457555E1E08C5B30BB74F38A539D7D 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 8/2022 
PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

 
NOME/RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

 
ENDEREÇO: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 

 
TELEFONE: 
 

FAX:   E-MAIL: 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

 
Recebi(emos) através do acesso à página www.bomjesus.sc.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA 
 

 
Senhor licitante,  
Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Bom Jesus e essa Empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo do Edital supra, à Comissão 
Permanente de licitação. 
Por via postal ou pelo e-mail licitacao@bomjesus.sc.gov.br. 
O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação, o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório como de 
quaisquer informações adicionais que não interferem nas cotações. 

 
BOM JESUS/SC DATA:  

 
Jorge Endrygo Brinker 

Pregoeiro 
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LICITAÇÃO COM TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE NOS TERMOS NA LC 123/2006. 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 8/2022 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O Município de Bom Jesus, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Rua 
Pedro Bortoluzzi, 435, através do Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO que irá realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL para a aquisição do objeto indicado no item 2.1 deste Edital. A 
presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em 
conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e regulamentos municipais e, 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, bem como as condições a seguir 
estabelecidas. 

1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, contendo, respectivamente, as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até às 08h00min do dia 17 de maio de 
2022, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situado no endereço acima indicado. 

1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO dar-se-á a partir das 08h15min do dia 17 de maio de 2022, 
em sessão pública, realizada na Sala de Licitações da Prefeitura de Bom Jesus, situada no endereço 
citado no item 1.1. 

 

2 - DO OBJETO 

 2.1 - Constitui-se objeto da presente licitação a contratação de prestação de 
serviços médicos na área de Pediatria com a disponibilização de profissional habilitado 
na respetiva área, com carga horária de 4 horas semanais para atendimento junto á 
Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus e; contratação de prestação de serviços 
médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia com a disponibilização de profissional 
habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas semanais para atendimento 
junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus. 

2.2 - A contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e 
Obstetrícia deverá abranger os seguintes procedimentos: 

a) Colposcopia; 
b) Biopsia colo de útero; 
c) Eletrocoagulação colo de útero; 
d) Ultrassom ginecológica endovaginal/ultrassom obstetrícia a ser realizada na 

unidade de saúde do município; 
e) Ultrassom de mama bilateral; 
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f) Cirurgia ginecológica, eletivas em hospital de referência.   

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, bem como empresas nas 
seguintes condições: 

3.1.1 - com falência decretada; 

3.1.2 - em consórcio. 

3.2 - Poderão participar desta licitação com tratamento diferenciado as empresas 
enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/2014, que comprovem o 
atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital; 

3.3 - Os licitantes na condição de microempresas e empresas de pequeno porte, 
enquadradas de acordo com a Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar fora dos envelopes 
01 e 02, Certidão da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas comprovando essa 
situação, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, da abertura das propostas. 

3.4 - A ausência da comprovação prevista no item anterior impedirá a participação da 
microempresa, empresa de pequeno porte no processo licitatório, utilizando-se do com tratamento 
diferenciado. 

3.5 - Não poderão participar na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte as que se enquadram nas hipóteses do Artigo 3° §4° da Lei Complementar 123/2006, 
consolidada. 

3.6 - A fim de evitar a repetição frequente de licitações, por força da exigência do art. 49, 
inciso II da Lei Complementar 123/2006 consolidada, de haver ao menos 03 (três) pequenas 
empresas na disputa de cada item reservado exclusivamente a elas, admitir-se-á a participação de 
empresas não enquadradas como ME ou EPP, cujas propostas somente serão abertas e 
classificadas na hipótese de restar insatisfeito o número mínimo de 3 (três) licitantes exclusivos. 

 

4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presença das licitantes e demais 
pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes contendo as 
propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, desde que protocolizados de 
acordo com o disposto no item 1.2, em envelopes distintos, lacrados, contendo na parte externa a 
seguinte identificação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC 

PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 
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PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 8/2022 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - SC 

PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMS Nº 8/2022 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 

4.2 - Em seguida, realizará o credenciamento dos interessados ou de seus 
representantes, que consistirá na comprovação de que possuem poderes para formular propostas e 
praticar os demais atos inerentes ao certame, nos seguintes termos: 

4.2.1 - O representante da empresa licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a 
existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame, através da apresentação de procuração, ou termo de 
credenciamento, nos termos do modelo constante do Anexo “A”, juntamente com um documento 
de identificação com foto. 

4.2.2 - Nesta fase, o representante da licitante deverá apresentar, conforme o caso, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações contratuais em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores, com a comprovação da publicação na 
imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam ou outro documento 
legal que permita analisar a sua condição de proprietário, sócio ou dirigente, bem como para verificar 
se o credenciante possui os necessários poderes de delegação. 

4.3 - Deverá apresentar ainda, como condição para participação das fases subsequentes, 
Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, nos termos do Anexo “C” (caso 
possua representante credenciado, a declaração poderá ser verbal, devendo constar em ata. 

4.4. -  A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, 
o ocorrido. 

4.5 - Não será permitida a participação de empresas distintas através de um único 
representante. 

4.6 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no item 1.2 deste 
Edital, sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a 
entrega dos mesmos até o dia e horário indicado para protocolo. A Administração Municipal de Bom 
Jesus e o Pregoeiro não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os 
envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro do prazo estabelecido no 
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item 1.2, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura. Em nenhuma hipótese serão recebidas 
propostas e/ou documentação fora do prazo estabelecido neste Edital. 

4.7 - No caso da proponente ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), esta deverá apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto 
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do 
licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, com data de emissão não 
superior a 60(sessenta) dias, da abertura das propostas. As sociedades simples, que não registrarem 
seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, 
atestando seu enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006, consolidada, 
com data de emissão não superior a 60(sessenta) dias, da abertura das propostas4.7 – A empresa 
que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com a 
apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos benefícios concedidos 
pela Lei Complementar 123/2006, consolidada. Este(s) documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) 
obrigatoriamente fora dos envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO. 

4.8 - A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, com a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos 
benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, consolidada. Este(s) documento(s) 
deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos envelopes nº 01 – PROPOSTA 
COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

4.9 - O licitante que por ventura colocar os documentos exigidos para credenciamento 
dentro de algum dos envelopes nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO não possuirá representante credenciado e, portanto, não poderá participar da fase de 
lances e manifestar-se durante do processo, e caso não apresente neste momento a declaração de 
que cumpre com os requisitos de habilitação, e não tendo representante credenciado para fazê-la 
verbalmente, estará a licitante impedida de participar do certame. 

 

5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1 - O Envelope nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter a proposta 
propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, 
devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas, contendo ainda: 

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou 
Municipal da proponente; 

b) Número deste Pregão; 

c) Número do item, descrição dos itens nos termos do “Anexo D” deste Edital, marca, 
quantidade, unidade de medida, preço unitário e preço total dos itens grafado os algarismos com até 
2 (duas) casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente; 

d) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante; 
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5.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo 2 
(duas) casas decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da 
proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária. 

5.3 - Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, 
despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, 
trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre 
a execução do objeto da presente Licitação. 

5.4 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual 
será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01. Na contagem do prazo 
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 

5.5 - Não será aceita proposta que esteja em desacordo com as especificações exigidas 
neste edital. 

5.6 - As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pelo Pregoeiro para 
constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela 
Comissão da seguinte forma: 

a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos 
numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 

b) nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido 
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer; 

c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na 
Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro. 

5.7 - Os preços unitários apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos 
pelo Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação 
em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente. 

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 

6.1 - O Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos de 
habilitação: 

a) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (certificado extraído do site 
da receita estadual ou documento similar onde conste o número da inscrição) e/ou Municipal (alvará 
de funcionamento ou documento similar onde conste o número da inscrição), relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regular situação perante a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede 
da licitante; 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão negativa de débitos perante a Fazenda Nacional, relativos a tributos e 
contribuições Federais e da Divida ativa da União; 

f) Prova de regularidade com o INSS (que pode estar abrangida pela certidão negativa de 
débitos perante a fazenda nacional, relativos a tributos e contribuições federais e da divida ativa da 
união); 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas – (CNDT); 

i) Prova de regularidade emitida pelo o Poder Judiciário mediante apresentação de 
Certidão “Falência e Concordata”, juntamente com CND e-proc. A presente certidão é válida desde 
que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema e-proc, 
disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br; 

j) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial do respectivo Estado ou Cartório da 
respectiva Comarca onde está localizada a sede da empresa OU, Declaração de Dispensa de 
Emissão de Balanço Patrimonial para aqueles licitantes isentos por lei da elaboração de Balanço 
Patrimonial, enquadrados no Simples, conforme Lei LC 123/06 consolidada, emitida por contador 
habilitado (possuidor de Registro válido no CRC) com firma reconhecida, acompanhada de 
Declaração/Certidão de optante pelo Simples Nacional extraída do site oficial Simples Nacional, 
disponível em: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 

k) Declarações constantes no Anexo “B" (de não empregabilidade de menores; de que 
os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou-se conhecimento de 
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para a prestação dos serviços, dando 
concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e 
de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo 
com as normas deste certame licitatório; e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores). 

l) Certidão Cadastral de Registro/Inscrição da licitante no Conselho Regional de Medicina 
de Santa Catarina – CREMESC, dentro de seu prazo de validade. 

m) Declaração da Licitante informando o nome do profissional integrante da equipe que 
executará os serviços ora licitados, bem como apresentação de Certidão Cadastral de 
Registro/Inscrição deste profissional no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina – 
CREMESC, e comprovação da qualificação como Médico(a) especialista na área em que a Licitante 
apresentar proposta, através da apresentação do Certificado de Registro de Qualificação de 
Especialista deste, emitido pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina – CREMESC, 
dentro de seus prazos de validade. 
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n) A Licitante deverá fazer a comprovação de vínculo entre o profissional da equipe e a 
Licitante de uma ou mais das maneiras abaixo: 

-   se sócio (apresentação de cópia do Contrato/Estatuto Social da empresa);  

-   se funcionário (apresentação de cópia da Carteira Profissional - CTPS);  

- se prestador de serviços (apresentação de cópia do Contrato de Prestação de 
Serviços);  

- se compromisso futuro de contratação (apresentação de cópia do Termo de 
Compromisso Futuro). 

6.1.1 - As certidões negativas de débito expedidas pela Receita Federal poderão ser 
apresentadas na forma consolidada, em conformidade com regulamentação e procedimentos novos 
adotados pelo expedidor. 

6.2 - As licitantes poderão substituir os documentos referidos nas alíneas “a” a “l” do 
item 6.1, por Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão de Registro 
Cadastral de Licitantes do Município de Bom Jesus. 

6.2.1 - A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos 
licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador, 
inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso, vencido ou, ainda, quando toda a 
documentação apresentada para o competente cadastramento não estiver em plena vigência. 

6.3 - Caso a licitante tenha optado por apresentar o Certificado de Registro Cadastral em 
substituição aos documentos elencados no item 6.2 e, nele constando qualquer certidão com prazo 
de validade vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu 
Envelope nº 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

6.4 - Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo 
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias consecutivos, contados 
a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela 
própria natureza, não apresentam prazo de validade. 

6.4.1 - A data que servirá de referência para verificação da validade dos documentos de 
habilitação é aquela disposta no item 1.3 deste Edital. 

6.5 - Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor da Administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

6.5.1 - As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, 
também, ser apresentados em documento extraído diretamente da Internet, ficando, nesse caso, a 
sua aceitação condicionada à verificação da sua autenticidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de 
Apoio, no respectivo site do órgão emissor. 

6.6 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em 
nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições: 
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6.6.1 - se a licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

6.6.2 - se a licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial. 

6.7 - Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou 
vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, 
ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

6.8 - A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade 
fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que 
comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou 
que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais. 

6.9 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida no item 6.1, mesmo que os documentos exigidos nas alíneas “d” a “f”, 
relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma restrição. 

6.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
Município, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.9.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no Item 6.9.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, renegociando valores ou revogar a licitação. 

 

7 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO 

7.1 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, sob pena de desclassificação. 
Isto posto, serão classificadas, item a item, a proposta de menor preço e aquelas que apresentem 
valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 

7.1.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

7.1.2 - Serão passíveis de desclassificação as propostas formais (ou seus itens, de forma 
individual) que não atenderem os requisitos constantes do item 5 deste Edital, bem como, quando 
constatada a oferta de preço manifestamente inexequível. 

7.2 - No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos 
itens anteriores serão convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do 
vencedor. 
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7.2.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.2.2 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços de cada item do objeto do certame. 

7.2.3 - A oferta de lance deverá recair sobre o preço unitário do item do objeto desta 
licitação que tiver sido declarado, pelo Pregoeiro, como alvo de lances naquele momento. 

7.2.3.1 - Os lances verbais ofertados pelas licitantes também deverão ser registrados e 
assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio que será apresentado às licitantes 
pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao 
final da Sessão Pública do Pregão. 

7.2.3.2 - O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os lances 
verbais ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma.  

7.2.4 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.2.5 - Dos lances ofertados não caberá retratação. 

7.2.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.3 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

7.4 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.5 - Encerrada a etapa de lances, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto 
no art. 44 da Lei Complementar nº. 123 de dezembro de 2006, consolidada. 

7.5.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

7.6 - Ocorrendo o empate previsto nos itens 7.5 e 7.5.1, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea “a” deste Item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese prevista no Item 7.5.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no Item 7.5.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.6.1 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no Item 7.6, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.6.2 - O disposto no Item 7.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.6.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar o último e derradeiro lance no prazo máximo de 1 (um) minuto, após 
convocação verbal do pregoeiro, sob pena de preclusão. 

7.7 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu Envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para 
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 e subitens, deste Edital. 

7.8 - Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo 
edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. Caso contrário, o 
Pregoeiro inabilitará as licitantes que não atenderem todos os requisitos relativos à habilitação, 
exigíveis no item 6 e seus subitens, deste Edital. 

7.9 - Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

7.9.1 - Ocorrendo a situação referida no item 7.8, o Pregoeiro poderá negociar com a 
licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.10 - Observando-se o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, excepcionalmente, o 
pregoeiro poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligências visando esclarecer dúvidas 
surgidas acerca da especificação do objeto, ou da documentação apresentada. 

7.11 - Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase de lances 
verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 
(oito) dias úteis para apresentação de outras propostas ou de nova documentação, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93). 

7.12 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de 
recorrer, registrando na ata da Sessão a síntese de suas razões e a concessão do prazo de 3 (três) 
dias para a apresentação das razões de recurso, bem como o registro de que todas as demais 
licitantes ficaram intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões do recurso em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 
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7.12.1 - A falta dessa manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do 
direito de recurso por parte da licitante e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor. 

7.12.2 - A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública do 
Pregão caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer. 

7.13 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e 
dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. 

7.13.1 - A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio 
e por todos os licitantes presentes, salvo quando algum representante se ausentar antes do término 
da Sessão, fato que será devidamente consignado em ata. 

7.14 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

7.15 - O Pregoeiro, ao término da sessão, poderá devolver os envelopes com a 
Documentação de Habilitação das licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto 
desta Licitação, registrando o procedimento em ata. 

 

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

8.1 - No julgamento das propostas, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) 
que apresentar(em) o menor preço por item desde que atendidas as especificações constantes 
deste Edital. 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto 
no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93, a classificação será feita, obrigatoriamente, por sorteio, que 
será realizado na própria Sessão. 

8.3 - A adjudicação do objeto deste PREGÃO será formalizada pelo Pregoeiro, pelo 
menor preço por item, à(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) seja(m) considerada(s) vencedora(s). 

8.4 - O resultado da licitação será homologado pela Autoridade Competente. 

 

9 - DO PRAZO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 - Os serviços serão prestados de acordo com as indicações do órgão competente, 
correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas 
e previdenciários decorrentes do fornecimento, nos termos das especificações do item 2.1 e 2.2 
deste Edital. 
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10 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 - O Município de Bom Jesus efetuará o pagamento do objeto desta licitação 
obedecendo à ordem cronológica de empenhos e apresentação das respectivas notas fiscais, 
juntamente ao relatório de serviços prestados, atestado pela Gestora do Fundo, através de depósito 
bancário ou transferência online em agência de Banco Oficial, preferencialmente Banco do Brasil, ou 
mediante pagamento de boleto bancário emitido pela contratada.  

10.2 - As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente Licitação correrão por 
conta das dotações específicas previstas na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 
2022. 

10.3 - Durante todo o prazo de validade do contrato o(s) fornecedor(es) ficará(ão) 
obrigado(s) a manter atualizados todos os documentos relacionados nas alíneas “a” a “i” do item 6.1 
deste Edital. 

 

11 –  RESPONSABILIDADE DOS VENCEDORES 

11.1 - O VENCEDOR assumirá responsabilidade pela prestação dos serviços, bem como 
por quaisquer danos decorrentes, causados a esta Municipalidade ou a terceiros. 

11.2 - O VENCEDOR obriga-se a cumprir todas as exigências da Administração 
Municipal, de maneira a atender as necessidades. 

11.3 - O VENCEDOR obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 

11.4 - O VENCEDOR cumprirá o disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição 
Federal, de acordo com o previsto no inciso V, do Artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com a redação que lhe deu a Lei n. 9854, de 27 de outubro de 1999. 

11.5 - Prestar os serviços no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 

11.6 - Prestar serviços de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no presente termo. 

 

12 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 - Eventuais impugnações do Edital e os recursos previstos em Lei, os quais deverão 
estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
12.3, mediante: 

a) Protocolo na divisão de licitação do Município de Bom Jesus – SC, Rua Pedro 
Bortoluzzi, 435, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido das 07h00min às 13h00min. 

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega contando-se o prazo de 
recebimento, não o prazo de postagem. 
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12.2 - As impugnações enviadas vis Fac-símile ou e-mail não serão recebidos, aceitamos 
apenas impugnações em vias originais e devidamente fundamentadas; 

12.3 - O prazo de impugnação do edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

12.4 - A impugnação será dirigida a Pregoeiro e Equipe de Apoio desta Prefeitura, que a 
encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão. 

12.5 - Tendo a licitante manifestada à intenção de recorrer na Sessão do Pregão, terá ela 
o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 

12.6 - O recurso deverá ser dirigido ao (à) Pregoeiro (a) que poderá reconsiderar sua 
decisão, ou, fazê-lo subir, devidamente informado, para apreciação e decisão. 

12.7 - As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo 
de 03 (três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

12.8 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

12.9 - Decididos os recursos, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do objeto do certame 
à(s) licitante(s) vencedora(s). 

 

13 – ASSINATURADO CONTRATO 

13.1 - O licitante vencedor será convocado para a assinatura do CONTRATO, cuja 
minuta está ANEXO, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da 
homologação, caso contrário, somente serão comunicados os interessados da revogação deste 
certame. 

13.2 - O prazo de assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, se solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado, aceito pela Prefeitura. 

13.3 - Não assinando o contrato no prazo fixado ou na prorrogação, o licitante vencedor 
perderá o direito à contratação, sofrerá aplicação de multa igual a 5% (cinco por cento) do valor da 
proposta de preços e ficará, temporariamente, suspenso de participar de licitação e impedido de 
contratar com a Prefeitura pelo período de 12 (doze) meses. 

13.4 - Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido, o Município 
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assiná-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pela vencedora. 

13.5 - Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação nem a participação 
de consórcio. 
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13.6 - Este EDITAL e seus anexos farão parte do contrato a ser celebrado como se nele 
estivessem transcritos.    

 

14 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua 
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa 
contratada direito a qualquer indenização. 

14.2 - A rescisão contratual poderá ser: 

14.2.1 - determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

14.2.2 - amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 

14.2.3 - judicial, nos termos da legislação. 

15 – DAS PENALIDADES 

15.1 - Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou 
inadimplemento contratual, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízos das responsabilidades civis e 
criminais que couberem, às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente 
contrato; 

III. Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) 
anos a contar do dia da fixação da pena; 

IV.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

16 – DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

16.1 - A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Autorização de 
Fornecimento e assinatura do contrato. 

16.2 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o § 1° do art. 65 da 
Lei 8.666/93. 
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16.4 - Os preços, durante a vigência do contrato, serão fixos e irreajustáveis, exceto, a 
critério do município, nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista 
na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

16.4.1 - O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas 
no art. 65 da Lei 8.666/93, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal por iguais e 
sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, caso em que, após decorridos 12(doze) 
meses poderá seu valor ser atualizado conforme índice de atualização monetária adotado pelo 
Município. 

16.5 - Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e 
iniciar outro processo licitatório. 

16.6 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste 
certame, farão parte integrante do contrato, independente de transcrição. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 - Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento 
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Jesus, no endereço citado 
no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3424-0181, de segunda à sexta-feira, das 
07h00min às 13h00min ou no site www.bomjesus.sc.gov.br. 

17.2 - Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as 
licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, 
bem como o nome da pessoa indicada para contatos. 

17.3 - A Prefeitura Municipal de Bom Jesus reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as 
Sessões Públicas deste Pregão. 

17.4 - Informações verbais prestadas por integrantes da Administração Municipal de Bom 
Jesus não serão consideradas como motivos para impugnações. 

17.5 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas 
Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Complementar 123, de 15/12/2006, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria. 

17.6 - No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 

a) adiada a abertura da licitação; 

b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
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17.7 - As licitantes participantes deste processo desde já declaram, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não empregam menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvados os casos de menor a partir de 
quatorze anos na condição de aprendiz. 

17.8 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto 
da presente licitação é o da Comarca de Xanxerê - SC, excluído qualquer outro. 

 

18 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

18.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, 
os seguintes anexos: 

a) Anexo “A” – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

b) Anexo “B” – MODELO DE DECLARAÇÕES (PARA FASE HABILITAÇÃO) 

c) Anexo “C” – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS  
DE HABILITAÇÃO (PARA FASE CREDENCIAMENTO) . 

d) Anexo “D” – MODELO DE PROPOSTA. 

e) Anexo “E” – MINUTA DO CONTRATO. 

f) Anexo “F” - TERMO DE REFERÊNCIA/ RELAÇÃO DE ITENS DO PROCESSO COM 
VALORES MÁXIMOS. 

 

Bom Jesus (SC), 03 de maio de 2022. 

 

RAFAEL CALZA 
Prefeito Municipal  

 
 

Cinthia Schneider Pellegrini 
Procuradora 
OAB/SC 43.050 
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “A” 

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

À Prefeitura Municipal de Bom Jesus - SC 

Credenciamos o(a) Sr.(a) ___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus (SC), na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022,na 
qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa_______________________________________ , bem como formular propostas verbais, 
recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Local, ______ de ____________________ de 2022. 

 

 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “B” 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

 

........................................................inscrita no CNPJ n. ....................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (a) .................................... portador (a) da Carteira de Identidade n. 
............................ CPF n............................... DECLARA, para fins de participação do Processo 
Licitatório supra, na modalidade de pregão presencial que: 

a) em relação ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos; 

b) que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou-se 
conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento 
dos produtos/prestação dos serviços, dando concordância a todas as condições desta Licitação de 
Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto 
desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório; 

c) sob as penas da Lei, até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Ressalva: (     ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

 

_______________________________________ 

Local e data 

 

_______________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “C” 

MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 

 DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO 
PRESENCIAL/FMS nº 3/2022, do Município de Bom Jesus - SC, que esta empresa, nos termos do 
inciso VII do art. 4º da Lei Federal n. 10.520/02, atende plenamente os requisitos necessários à 
habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório. 

 

 

_______________________________________ 

Local e data 

 

 

_______________________________________________ 

Carimbo e assinatura do Representante Legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “D” 

MODELO DE PROPOSTA 

Contratação de prestação de serviços médicos na área de Pediatria com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus e; 
contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus, de 
acordo com as seguintes especificações e quantidades: 

Itens Quant. Unid. Especificação Valor Unit Valor Total 
01 12 Mês Contratação de prestação de 

serviços médicos na área de 
Pediatria com a disponibilização de 
profissional habilitado na respetiva 
área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á 
Unidade de Saúde do Município de 
Bom Jesus. 

  

02 12 Mês Contratação de prestação de 
serviços médicos na área de 
Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional 
habilitado na respetiva área, com 
carga horária de 4 horas semanais 
para atendimento junto á Unidade de 
Saúde do Município de Bom Jesus, 
compreendendo os seguintes 
procedimentos: 
a) Colposcopia,  
b) Biopsia colo de útero; 
c) Eletrocoagulação colo de útero; 
d)Ultrassom ginecológica 
endovaginal/ultrassom obstetrícia a 
ser realizada na unidade de saúde do 
município; 
e) Ultrassom de mama bilateral; 
f) Cirurgia ginecológica, eletivas em 
hospital de referência.   
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Valor Total R$.................................................................. 

 

OBS: Os serviços serão prestados de acordo com as indicações do órgão competente, 
correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, nos termos das especificações do 
item 2.1 e 2.2 deste Edital. 

 

Local, ______ de ____________________ de  2022. 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “E” 

 MINUTA DO CONTRATO  

Contrato nº:  ................................................. 
Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS  
Contratado: .............................................................. 
  CNPJ/MF n............................................ 
Finalidade: Contratação de prestação de serviços médicos na área de Pediatria com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus e; 
contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus. 
 Vinculação:   Proc. Adm. Licitatório/FMS nº 8/2022 - P.P/FMS nº 3/2022.  
 
Contrato administrativo que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE BOM JESUS, Estado de 
Santa Catarina, com sede na Rua Pedro Bortoluzzi, inscrito no CNPJ/FM, sob o nº 01.551.148/0001-
87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rafael Calza, brasileiro, doravante denominado 
de CONTRATANTE e de outro lado ................., CNPJ nº ...................., sediada na Rua 
......................., Bairro ..............., no município ......................., representado pelo Senhor  
..........................., portador do CPF nº ............................, RG nº ....................., domiciliado na  
.........................., nº ....., Bairro .................., no município de .............................. - SC,, de ora em 
diante denominado  simplesmente de  CONTRATADA,  de comum acordo e amparado na Lei 
Federal Nº 8.666/93, consolidada com as alterações pelas Lei Federais Nº 8.883/94, 9.032/95 e 
9.648/98, e declaram pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado 
entre si a prestação de serviços, descritos e caracterizados no Processo Licitatório/FMS nº 8/2022, 
na modalidade de Pregão Presencial/FMS nº 3/2022, e nas cláusulas adiante especificadas  e 
condições que se enunciam   a  seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
I - Contratação de prestação de serviços médicos na área de Pediatria com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus e; 
contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus. 

 
II - A contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia deverá 
abranger os seguintes procedimentos: 
a) Colposcopia; 
b) Biopsia colo de útero; 
c) Eletrocoagulação colo de útero; 
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d) Ultrassom ginecológica endovaginal/ultrassom obstetrícia a ser realizada na unidade de saúde 
do município; 
e) Ultrassom de mama bilateral; 
f) Cirurgia ginecológica, eletivas em hospital de referência.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
O presente é por prazo determinado, com vigência de ................ a ................., findando 
independentemente de aviso ou notificação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO REAJUSTE 
O valor a ser pago pelo objeto descrito na cláusula primeira será de até R$   
(......................................), podendo variar de acordo com a real necessidade de aquisição por parte 
da Administração Municipal. 
 
O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 
8.666/93, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, caso em que, após decorridos 12 (doze) meses poderá 
seu valor ser atualizado conforme índice de atualização monetária adotado pelo Município. 
 
CLÁUSULA QUARTA – O PAGAMENTO 
O Município de Bom Jesus efetuará o pagamento do objeto desta licitação obedecendo à ordem 
cronológica de empenhos e apresentação das respectivas notas fiscais, juntamente ao relatório de 
serviços prestados, atestado pela Gestora do Fundo, através de depósito bancário ou transferência 
online em agência de Banco Oficial, preferencialmente Banco do Brasil, ou mediante pagamento de 
boleto bancário emitido pela contratada.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
I – Os serviços serão prestados de acordo com as indicações do órgão competente, correndo por 
conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento, nos termos das especificações do item 2.1 e 2.2 deste 
Edital. 
II – Arcar com os encargos trabalhistas e tributários decorrentes da execução do contrato. 
III – Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
 
CLÁUSULA SEXTA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato serão suportadas pela dotação 
orçamentária especifica do orçamento do exercício de 2022/2023, especificada nos autos do 
processo licitatório respectivo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
I - Efetuar o pagamento de acordo com a cláusula quarta. 
II - Esclarecer as dúvidas quando elas existirem através do responsável pelos serviços.  
III - Disponibilizar a estrutura necessária para que os objetos contratados sejam devidamente 
entregues. 
IV - Fiscalizar a execução do contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
I - Nenhuma modificação expressa poderá ser introduzida no objeto do presente instrumento, sem o 
consentimento prévio da contratante. 
II – Os casos omissos serão dirimidos de acordo com a Lei 8.666/93. 
III – O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório/FMS nº 8/2022. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  
I - O presente instrumento poderá ser rescindido por mútuo acordo ou conveniência administrativa 
recebendo a contratada somente o valor dos bens já fornecidos, não lhe sendo devido qualquer outro 
valor a titulo de indenização ou a qualquer outro titulo presente ou futuro sob qualquer alegação ou 
fundamento.  
II - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste 
Edital e no Contrato, por parte do licitante vencedor, assegurará ao Município o direito de rescindir o 
Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova 
de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e sem prejuízo da aplicação 
das penalidades previstas neste Edital. 
III - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e 
alterações posteriores, unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 
a) quando houver o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do objeto licitado;  
b) quando houver a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, a associação do licitante 
vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, que afetem o cumprimento da obrigação assumida; 
c) quando houver o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste Edital, anotadas na 
forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada; 
d) quando houver a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
e) quando houver a dissolução da empresa; 
f) quando houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
g) quando houverem razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 
o licitante vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; e 
h) quando houver a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 
impeditivos da execução do Contrato. 
i) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
j) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
IV - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente.    
 
 CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
Em caso de inexecução, erro de execução, execução imperfeita ou inadimplemento contratual, a 
Contratada ficará sujeita sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais que couberem, as 
seguintes penalidades: 
I - Advertência; 
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II - Multa administrativa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato 
III - Impossibilidade de licitar e contratar com a contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos a contar 
do dia da fixação da pena; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  
Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato fica eleito o Foro da Comarca de 
Xanxerê, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal. 
 
E, por estarem assim justos e contratados firmam o presente, juntamente com duas (02) 
testemunhas, em quatro (04) vias de igual teor e forma, sem emendas e rasuras  para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Bom Jesus - SC,  ........................... de 2022. 

 

RAFAEL CALZA                                                        ................................................ 
Prefeito Municipal                                                      CNPJ nº ................................. 
Contratante                                                                 ................................................ 
                                                                                     CPF nº ................................... 
                                                                           Contratada 
 
 
...................................................                                   ................................................. 
..................................................                                    .................................................  
CPF nº  ....................................                                    CPF nº..................................... 
Responsável Pela Fiscalização                                 Responsável Pela Fiscalização 
Titular                                                                            Substituto 
 
 
 
Testemunhas:                                                                                                                               
........................................                              ................................................. 
CPF nº............................                                              CPF nº ..................................... 
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Minuta: 

Contrato nº:  ................................................. 

Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS  

Contratado: .............................................................. 

  CNPJ/MF n............................................ 

Finalidade: Contratação de prestação de serviços médicos na área de Pediatria com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga 
horária de 4 horas semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do 
Município de Bom Jesus e; contratação de prestação de serviços médicos na 
área de Ginecologia e Obstetrícia com a disponibilização de profissional 
habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas semanais para 
atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus. 

Vinculação:    Proc. Adm. Licitatório/FMS nº 8/2022 - P.P/FMS nº 3/2022  

Valor Total:    R$  

Foro:            Comarca de Xanxerê 
  
 
Bom Jesus (SC),    ......................... de 2022.  
 
 
 
 
 
 
RAFAEL CALZA 
Prefeito Municipal  
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PREGÃO PRESENCIAL/FMS Nº 3/2022 

ANEXO “F” 

TERMO DE REFERÊNCIA/ RELAÇÃO DE ITENS DO PROCESSO COM VALORES MÁXIMOS 

 

Contratação de prestação de serviços médicos na área de Pediatria com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus e; 
contratação de prestação de serviços médicos na área de Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional habilitado na respetiva área, com carga horária de 4 horas 
semanais para atendimento junto á Unidade de Saúde do Município de Bom Jesus, de 
acordo com as seguintes especificações, quantidades e valores máximos: 

Itens Quant. Unid. Especificação Valor Unit Valor Total 
01 12 Mês Contratação de prestação de 

serviços médicos na área de 
Pediatria com a disponibilização 
de profissional habilitado na 
respetiva área, com carga horária 
de 4 horas semanais para 
atendimento junto á Unidade de 
Saúde do Município de Bom 
Jesus. 

R$ 5.300,00 R$ 63.600,00 

02 12 Mês Contratação de prestação de 
serviços médicos na área de 
Ginecologia e Obstetrícia com a 
disponibilização de profissional 
habilitado na respetiva área, com 
carga horária de 4 horas semanais 
para atendimento junto á Unidade 
de Saúde do Município de Bom 
Jesus, compreendendo os 
seguintes procedimentos: 
a) Colposcopia,  
b) Biopsia colo de útero; 
c) Eletrocoagulação colo de útero; 
d)Ultrassom ginecológica 
endovaginal/ultrassom obstetrícia 
a ser realizada na unidade de 
saúde do município; 
e) Ultrassom de mama bilateral; 
f) Cirurgia ginecológica, eletivas 

R$ 13.333,33 R$ 159.999,96 
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em hospital de referência.   
 

Valor Total R$  223.599,96 (duzentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos). 

 

OBS: Os serviços serão prestados de acordo com as indicações do órgão competente, 
correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, nos termos das especificações do 
item 2.1 e 2.2 deste Edital. 
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Bom Jesus do Oeste

prefeitura

TERMO DE CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 3868290

TERMO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIANTE: O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE, Estado de Santa Catarina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ sob n°. 01.594.009/0001-30, com sua sede na Av. Nossa Senhora de Fátima, 120, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor Airton Antonio Reinehr, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sehnem, nº. 385, neste Município de Bom Jesus do Oeste - SC, 
portador do RG, sob nº. 1.835.845 e do CPF nº. 569.504.709-91.

CREDENCIADO: A empresa JURANDIR WALTER HEYDT (RELOJOARIA E OTICA MINERVA), inscrita no CNPJ sob nº. 78.217.858/0001-08, 
com sede a Av. Sul Brasil nº 215, centro, Município de Maravilha/SC, neste ato representada pelo seu sócio proprietário Sr. Jurandir Walter 
Heydt, inscrito no CPF sob nº 425.083.989-34.

Tem de comum acordo e com amparo legal nas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 8.883/94 que entre si, certos e ajustados resolvem contratar 
o objeto do presente pelas seguintes cláusulas que seguem:

DO PROCESSO LEGAL

O presente termo de Credenciamento foi acordado após a empresa Credenciada cumprir todos os requisitos e exigências e restar habilitada, 
estando ainda de acordo com quantitativos, descritivos e valores credenciados.

Processo Licitatório Nº 994/2022

Modalidade Inexigibilidade – Credenciamento nº 006/2022

DO OBJETO

O presente termo tem por objeto credenciar OTICAS, para fornecimento de lentes de grau
aos munícipes Bomjesuenses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ITENS CREDENCIADOS E VALORES

DESCRIÇÃO ITEM R$ UNITÁRIO
AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE ÓCULOS DE GRAU 200,00

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme a aquisição dos materiais, emissão de nota fiscal ou documento compatível, devidamente aceita pela 
secretaria responsável, regularidade do credenciado e em ordem cronológica de pagamentos.

DA VIGENCIA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

O credenciamento terá validade durante o ano vigente, podendo ter continuidade, a critério da Administração Municipal, desde que não se 
altere as exigências e condições definidas em edital de licitação.

Sendo de conveniência do Município licitante, o presente termo poderá ser prorrogado, conforme disposto no Art. 57, II, da Lei Federal nº 
8.666/93, dada à natureza continuada da prestação dos serviços

DO LOCAL E OBRIGAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A credenciada deverá disponibilizar e fornecer no local indicado no credenciamento os materiais e serviços acordadas entre as partes, todos 
de acordo com as normas legais exigidas e encaminhamento e/ou autorizações da Secretaria Municipal de Saúde.

DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

Permitir que os prepostos do município inspecionem a qualquer tempo e hora o andamento dos serviços e retirada do material;
Fornecer ao Município sempre que solicitado qualquer informação ou esclarecimento sobre os andamentos dos serviços;
Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, próprios;
O presente termo não será de nenhuma forma, fundamento para a constituição de vínculo trabalhista com empregados, funcionários, pre-
postos ou terceiros;
É da credenciada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os serviços e materiais contratados, em qualquer esfera;
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Anexar ao documento fiscal lista de nomes bem como receitas e/ou encaminhamentos da secretaria municipal de saúde.

DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE

Transmitir por escrito, determinações sobre possíveis modificações;
Esclarecer dúvidas que lhe forem apresentadas;
Fiscalizar e controlar a execução e retirada do material objeto do termo, através da Secretaria Municipal de Saúde;
Cumprir as condições de pagamento.

DA RESCISÃO

1. O presente Termo de Credenciamento poderá ser rescindido por mútuo acordo ou conveniência administrativa, recebendo a CREDEN-
CIADA somente o valor do produto já entregue, não lhe sendo devido qualquer outro valor a título de indenização ou qualquer outro título, 
presente ou futuramente, sob qualquer alegação ou fundamento.

DO FISCAL DE CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO

Fica designada a servidora pública municipal Sra. Lucia Fuzinatto, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Saúde e Promoção Social, 
para fiscalizar os atos e ações praticadas originadas do presente contrato administrativo.

DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Modelo, Estado de Santa Ca-
tarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do art. 
29 da constituição Federal.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

E por estarem assim juntos e Credenciados, firmam o presente Termo, em três vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Bom Jesus do Oeste, Estado de Santa Catarina, aos 03 de Maio de 2022.

---------------------------------------------------  ----------------------------------------------------
Airton Antônio Reinehr    Jurandir Walter Heydt
Prefeito Municipal    Credenciado

---------------------------------------------------
Ricardo Luiz Copini
Assessor Jurídico - OAB/SC 41.040
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CONTRATO Nº 064/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868104

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9E3433394787DEB665F7A048781B3AF3A1A4B379

 

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 064/2022  

 
O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Oeste/SC torna público que firmou 

o seguinte contrato: 
 
Contratado: Oestecom Soluções em Informática Ltda EPP 
Licitação: Processo Licitatório Nº 984/2022 
Objeto: Contratação de empresa para locação de sistema de 
monitoramento público por câmeras no perímetro urbano do Município de 
Bom Jesus do Oeste. 
Valor/Vigência: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) pelo 
período de 12 meses.    

 
Bom Jesus do Oeste (SC), 02 de Maio de 2022. 

 
Airton Antônio Reinehr 

Prefeito Municipal 
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Bom Retiro

prefeitura

03.22 EDITAL TEMPO DE APRENDER
Publicação Nº 3871064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - SC SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

EDITAL N° 03/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM COMO ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO NO PROGRAMA TEMPO 
DE APRENDER

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE BOM RETIRO- SC torna público o edital para a seleção e constituição do banco 
de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Tempo de Aprender, instituído pela Portaria MEC nº 280, de 19 de fevereiro de 
2020, consolidado pela resolução nº 06 de 20 de abril de 2021.

1. DO PROGRAMA

1.1. O Programa Tempo de Aprender, tem a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do Brasil.

1.2. Os objetivos do Programa Tempo de Aprender estão dispostos no art. 6º da Portaria já citada. A saber:
I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos anos iniciais do 
ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas;
II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014;
III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; e
IV - impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas.

2. DA SELEÇÃO

2.1. A seleção destina-se ao preenchimento de cadastro reserva para Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa Tempo de 
Aprender no âmbito do Município de Bom Retiro - SC, a serem preenchidas nas Unidades Escolares contempladas com este atendimento.

2.2. Serão considerados os seguintes critérios para a Seleção de Assistentes de Alfabetização voluntários:
• Ser brasileiro;
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;
• Ter, no mínimo, formação de nível médio completo;
• Possuir curso e/ou habilidade na atividade de apoio à docência.

2.3. O Processo Seletivo Simplificado para Assistentes de Alfabetização voluntários será executado pela Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes de Bom Retiro –SC, com a participação da Comissão de Inscrição e Avaliação.

3. DO PERFIL

3.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos como os seguintes perfis:
· Professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária;
· Professores das redes com disponibilidade de carga horária;
· Profissionais com pedagogia/licenciatura;
· Pós-graduação Latu sensu em áreas da educação;
· Estudantes de graduação, preferencialmente em pedagogia ou licenciatura;
· Estudantes de cursos técnicos dos Institutos Federais e/ou das Universidades Públicas e/ou Particulares;
· Profissionais com Ensino Médio;
· Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização.

4. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA.

4.1. O Assistente de Alfabetização apoiará o Professor Alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis ou não vulneráveis considerando 
os critérios estabelecidos na mencionada Portaria.

4.2 O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou não vulneraríeis (pe-
ríodo de 5 horas).

4.3 Os atendimentos de cada assistente a escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não podem – somadas - ultra-
passar 40 horas semanais.

4.5. Considera-se o apoio dos Assistentes de Alfabetização ao professor alfabetizador com o de natureza voluntária nos termos da Lei 
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Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Entende-se serviço voluntário a atividade não remunerada que tenha objetivos cívicos, cultu-
rais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

4.6. As atividades desenvolvidas pelos Assistentes serão consideradas de natureza voluntária, sendo obrigatória a celebração do Termo de 
Adesão e Compromisso Voluntário (Anexo II), não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou 
afim.

4.7. Os Assistentes de Alfabetização receberão ajuda de custo mensal, mediante a apresentação de relatório mensal das atividades em cada 
turma, cujo o valor estará de acordo com a quantidade de turmas em que atuarão, bem como, de acordo com os critérios técnicos estabe-
lecidos pelo MEC para classificação das UEs em vulneráveis ou não vulneráveis, com valores abaixo atribuídos:
I- R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês, por turma, para as Unidades escolares consideradas não vulneráveis pelo MEC; sendo esse 
o caso em Bom Retiro.
II- R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, por turma, para as Unidades escolares consideradas vulneráveis;

4.8. Aos Assistentes de Alfabetização devem ser atribuídas no máximo quatro turmas em escolas consideradas vulneráveis, oito turmas, em 
escola não vulneráveis, ou outra combinação equivalente, em termos de quantidades de horas semanais.

4.9. É facultado ao Assistente de Alfabetização a atuação em, no mínimo, duas turmas, até no máximo oito turmas de alfabetização, de 
acordo com os critérios de disponibilidade do candidato e de necessidade das Unidades Escolares.

4.10. São atribuições do Assistente de Alfabetização:

· Participar do planejamento das atividades juntamente com a coordenação do Programa na escola;
· Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa;
· Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele;
· Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência;
· Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente;
· Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa;
· Realizar as formações indicadas pelo MEC.

4.11. Os candidatos serão chamados a partir da liberação de recursos pelo MEC e de acordo com a ocorrência das vagas nas unidades 
escolares do Núcleo Municipal São José e do Núcleo Municipal Henrique Hemkmaier.
5. DAS INSCRIÇÕES:

5.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento.

5.3. Não será cobrada taxa de inscrição.

5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I), com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; e
b) Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência:
I - Carteira de Identidade (frente e verso);
II - CPF;
III - Comprovante de residência;
IV - Diploma para candidatos graduados ou Histórico atualizado e comprovante de matrícula do Instituto Federal e/ou da Universidade, 
quando se tratar de estudante universitário;
V- Diploma de Pós-Graduação latu sensu em área educacional;
V - Certificado de conclusão ou histórico escolar de Ensino Médio;
VI - Comprovante de curso e/ou de habilidade na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização, a partir de 2018. No caso 
de conhecimentos específicos é necessário que o candidato apresente documentos que comprovem suas habilidades.

5.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade do candidato, ficando 
a Comissão no direito de excluí-lo, caso comprove inveracidades das informações.

5.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição.

5.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado.

5.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.

6. DAS VAGAS

6.1. As vagas serão disponibilizas oportunamente de acordo com a quantidade de turmas ofertadas no 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 
de cada Unidade Escolar de Bom Retiro – SC: Núcleo Municipal São José e Núcleo Municipal Henrique Hemkmaier, inseridas e confirmadas 
pelo Programa Tempo de Aprender.

6.2. As vagas serão preenchidas de modo a atenderem as Unidades Escolares de acordo com as turmas contempladas, ficando para cadastro 
reserva os Assistentes de Alfabetização classificados. Esses serão convocados, segundo a ordem de classificação, em casos de desistência 
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e/ou necessidades de substituição do Assistente.

7. DA SELEÇÃO

7.1. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes instituirá, através de Portaria propriamente para a finalidade de acompanha-
mento deste Edital e do Processo Seletivo, uma Comissão para Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização voluntários do Programa 
Mais Alfabetização.

7.2. A seleção dar-se-á em:
I) Análise da documentação para comprovação das informações declaradas na ficha de inscrição;
II) Análise do currículo comprovado.

7.3. Para participar da seleção, os interessados às vagas terão de respeitar o seguinte cronograma:
a) Inscrições: de 06/05 a 12/05/2022 na Secretaria Municipal de Educação de Bom Retiro localizada na Avenida Major Generoso, 350- Bairro 
São José- Bom Retiro- SC das 09h às 12h e das 14h às 17h, em dias úteis.
b) Resultado geral dos inscritos: 13/05/2022 até 17h.
7.4 A comprovação do Currículo dar-se-á por meio da apresentação dos documentos estipulados no item 5.4, os quais atestam a titularidade 
do candidato, pontuando da seguinte forma:

Experiência a ser comprovada Pontuação
Pedagogo e/ou Licenciado 03 pontos
Pós-graduação Latu Sensu na área da Educação 02 pontos
Cursos de formação continuada em alfabetização, educação (magistério, 
participação em projetos), a partir de 2018. 01 ponto a cada 60 horas

Cursando pedagogia ou curso de licenciatura 01 ponto a cada fase
Certificado ou Histórico Escolar de Ensino Médio 01 ponto

7.5 O resultado final do candidato resultará da documentação para comprovação das informações declaradas na inscrição e da avaliação 
curricular.

7.6. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital.

7.7.O resultado será publicado no site da Prefeitura de Bom Retiro - SC, por ordem de classificação.

7.8. Se ocorrer empate na nota final, terá preferência o candidato com maior escolaridade; caso permaneça o empate, a preferência será 
dada ao candidato de maior idade.
7.9. Todos os candidatos que participarem do processo seletivo, cumprindo os requisitos referentes ao perfil descritos no item 3.1 deste 
Edital, serão considerados aprovados, constituindo assim o banco de Assistentes de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender da 
Secretaria Município de Educação.
7.10. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das unidades esco-
lares.

8. DA LOTAÇÃO

8.1. A lotação obedecerá à ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e ao atendimento dos critérios esta-
belecidos no item 2.2 deste Edital;

8.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências surgidas aos portadores de deficiência física, ficando a lotação vin-
culada à ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade para exercício da função.

8.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 2.2 deste Edital, assinarão o Termo de Compromisso para 
cumprir as atividades de Assistentes de Alfabetização, pelo prazo de 8 (oito) meses, período este que poderá ser alterado de acordo com 
normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC;

8.4. Em caso de desistência será convocado para lotação o candidato classificado segundo a ordem decrescente de pontos.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela Resolução nº 06, de 20 de abril de 2021.

9.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao Professor Alfabetizador terá carga horária diária 
mínima de 60 (sessenta) minutos por turma.

9.3. A quantidade de turmas de cada Assistente de Alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não vulnerável), do 
planejamento da escola para a atuação do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do Assistente.

9.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, em local e data a ser 
definido posteriormente, ocasião em que procederão à assinatura do Termo de Adesão e Compromisso.
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9.5. É facultado ao voluntário selecionado a possibilidade de desistência do exercício das atividades voluntárias, a partir do momento em 
que tal interesse seja expresso, por escrito, à direção da unidade escolar;

9.5 O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo às finalidades e objetivos 
do Programa; prática de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.

9.6. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, cultura e Esportes de Bom Retiro- SC.

Bom Retiro, 03 de maio de 2022.

Jocemar da Silva
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:
NOME DO PAI: NOME DA MÃE:
DATA DE NASCIMENTO: SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO ESTADO CIVIL:
NACIONALIDADE: NATURALIDADE: UF:
DOCUMENTOS PESSOAIS
CPF: INSS/PIS/PASEP/NIT:
RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: UF: DATA EXPEDIÇÃO:
ENDEREÇO
RUA/AVENIDA:
BAIRRO/SETOR: CEP:
QUADRA: LOTE: N.: CIDADE:
E-MAIL: TELEFONE:

GRADUAÇÃO:

CONCLUÍDA EM: INSTITUIÇÃO:
Possui disponibilidade para atuar como Assistente Voluntário de Alfabetização no âmbito do Programa Tempo de Aprender. ( ) SIM ( ) NÃO
LOCAL E DATA:

Assinatura

ANEXO II

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO

Eu, ________________________________________________, residente e domiciliado (a) _____________________________________
_____________________, portador (a) do CPF: _______________________, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso 
em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas pela Re-
solução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de 
execução de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cônscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte 
e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerara vínculo empregatício, 
nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Bom Retiro (SC), ___/___2022.

Assinatura do Assistente voluntário de Alfabetização

34..22 - DEC. EXONERA JURANDIR DE OLIVEIRA
Publicação Nº 3870917

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

Decreto Nº 34/22 de 30.04.22

Exonera Servidor
O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 95 item I da Lei Orgânica Municipal:

RESOLVE:

Exonerar Jurandir de Oliveira, do Cargo de Secretário Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos – Nível 37, do Quadro de Pessoal 
nomeado em Caráter Comissionado do Município, nomeado através do Decreto n.º 04/21 de 04.01.21, com exercício na Secretaria Municipal 
dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a contar do dia 30 de abril de 2022.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
em 30 de abril de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Na Data Supra

Marcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda

35.22 - DEC. NOM. JURANDIR DE OLIVEIRA
Publicação Nº 3870921

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N.º 35/22 de 02.05.22

Nomeia em Comissão

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de 
Bom Retiro – SC:

RESOLVE:

Nomear Jurandir de Oliveira, Brasileiro, casado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
– Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a 
contar de hoje 02 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado
Na Data Supra

Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda

36.22 - DEC. NOM. VALMERI DE SOUZA
Publicação Nº 3870924

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO N.º 36/22 de 02.05.22

Nomeia em Comissão

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item I, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município de 
Bom Retiro – SC:

RESOLVE:

Nomear Valmeri de Souza, Brasileiro, casado, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal dos Transportes, Obras e Serviços 
Urbanos – Nível 37 do Quadro de Pessoal Comissionado do Município, para ter exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e 
Serviços Urbanos, a contar de hoje 02 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal
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Registrado e Publicado
Na Data Supra

Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Sec. Mun. Administração e Fazenda

491.04.22 - P. EXON. ERICA L. MACEDO
Publicação Nº 3870932

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 491/22 de 29.04.22

Exonera Servidora a Pedido

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 35 da Lei Complementar n.º 01/03 de 
02.12.03 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder Exoneração a servidora Erica de Liz Macedo, do Cargo de Monitora - Nível 16, do Quadro de Pessoal do Município, Nomeada atra-
vés da Portaria n.º 150/22 de 03.01.22, com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil 
Professor Alosir Moretti, a contar do dia 29 de abril de 2022 conforme pedido de Exoneração datado de 29 de abril de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
29 de abril de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

492.04.22 - P. FÉRIAS ARGEU J. G. PADILHA
Publicação Nº 3870966

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 492/22 de 29.04.22
Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 
de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um ) a 2022 (Dois Mil e Vinte e 
Dois) ao funcionário Argeu Jurandi Gonçalves Padilha, Ocupante do cargo de Motorista, Padrão I – Nível 4, do Quadro de Pessoal do Muni-
cípio, com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, a serem usufruídas da seguinte maneira: 10 (dez) 
dias convertidos em pecúnia do dia 25 de abril com término no dia 04 de maio de 2022, e os 20 (vinte) dias restantes para gozá-las a partir 
do dia 11 de maio com término no dia 24 de maio de 2022, conforme requerimento n.º 31/22 de 25 de abril de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
29 de abril de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

493.04.22 - P. LIC. TRAT. SAÚDE JAISONEI PEREIRA
Publicação Nº 3870971

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 493/22 de 29.04.22
Concede Licença para Tratamento de Saúde
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O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 
01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado, 05 (cinco) dias de licença para realizar tratamento de saúde, a 
contar do dia 25 de abril com término no dia 29 de abril de 2022, ao funcionário Jaisonei Pereira, Ocupante do cargo de Trabalhador Braçal 
- Padrão I – Nível 1, 40 horas semanais, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras 
e Serviços Urbanos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
29 de abril de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

494.04.22 - P. LIC. TRAT. SAÚDE FRANCIELI C. SCHUTZ
Publicação Nº 3870975

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 494/22 de 29.04.22
Concede Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 71 e 72 da Lei Complementar n.º 
01/03 de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder de acordo com o que consta no atestado médico apresentado, 05 (cinco) dias de licença para realizar tratamento de saúde, a con-
tar do dia 25 de abril com término no dia 29 de abril de 2022, a funcionária Francieli da Cruz Schutz, Ocupante do cargo de Profissional de 
Enfermagem, Padrão I – Nível 9, do Quadro de Pessoal do Município, com exercício na Secretaria Municipal de Saúde – ESF Bairro São José.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
29 de abril de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

495.05.22 - P. EXON. SIVALDO A. ALEXANDRE
Publicação Nº 3870981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 495/22 de 02.05.22

Exonera Servidor

O Prefeito do Município de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 35 da Lei Complementar n.º 01/03 de 
02.12.03 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Exonerar o servidor Sivaldo Antônio Alexandre, do Cargo de Diretor de Departamento – Nível 32, do Quadro de Pessoal do Município, 
Nomeado através da Portaria n.º 152/21 de 04.01.21, com exercício na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos, 
a contar do dia 02 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda
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496.05.22 - P. DES. MOT. ANDERSON L. BARTH
Publicação Nº 3870987

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 496/22 de 02.05.22

Designa Motorista Contratado em Caráter Temporário

O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições e de conformidade como disposto no Artigo 2º Inciso IX da Lei 
2019/10 de 04 de março de 2010 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do art. 37, IX da Constituição 
Federal, e dá outras providências;

Resolve:

Designar Anderson Luiz Barth, para atuar como Motorista na Secretaria Municipal dos Transportes, Obras e Serviços Urbanos no período de 
02 de maio com término no dia 31 de dezembro de 2023, em virtude de sua classificação em 2º lugar no processo Seletivo nº 05/2021, para 
Contratação de Motorista, percebendo os vencimentos iniciais do cargo de Motorista – Padrão I, Nível 4 do Quadro de Pessoal contratado 
do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

497.05.22 - P. DES. PROF. SEMARIA M. L. SILVA
Publicação Nº 3870992

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 497/22 de 02.05.22

Designa Professora Contratada em Caráter Temporário

O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições e de conformidade como disposto no Artigo 2º Inciso IX da Lei 
2019/10 de 04 de março de 2010 que Dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário, na forma do art. 37, IX da Constituição 
Federal, e dá outras providências;

Resolve:

Designar Semária Matias de Lima Silva, para atuar como Professora Ensino Infantil 30 horas semanais na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte – Centro de Educação Infantil Professor Alosir Moretti no período de 02 de maio com término no dia 27 de maio de 2022, 
em virtude de sua classificação em 2º lugar na Chamada Pública nº 02/2022, para Contratação de Professor ACT – Ensino Infantil, perce-
bendo os vencimentos iniciais do cargo de Professor I - 3 – Padrão I, Nível 22 do Quadro de Pessoal do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

498.05.22 - P. COMISSÃO PROGRAMA TEMPO APRENDER
Publicação Nº 3870996

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 498/22 de 02.05.22

O Prefeito do Munícipio de Bom Retiro – SC, usando da competência que lhe confere o item VIII, do artigo 95 da Lei Orgânica do Município 
de Bom Retiro – SC:

CONSIDERANDO a necessidade de oferecimento de vagas para Assistentes voluntários de Alfabetização do Programa Tempo de Aprender 
do MEC;
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CONSIDERANDO que esse Programa do MEC, visa auxiliar o aluno na melhoria de sua aprendizagem em leitura, escrita e matemática;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da impessoalidade, que rege toda a atividade da Administração Pública, conforme art. 37, caput, 
da Constituição Federal;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros da Comissão do 1º Processo Seletivo de Assistentes de alfabetização voluntários de Professores Alfabetizadores 
para o ano de 2022, a fim de que deem andamento na elaboração de Editais e atos necessários à realização de seleção de Assistentes de 
alfabetização, através de processo seletivo de provas de títulos, para classificação e obtenção de cadastro de reserva de voluntários que se 
amoldem às regras do instrumento de seleção.

§ 1º A Comissão terá como integrantes as servidoras: ANGELITA APARECIDA DE SOUZA VIEIRA, (Pedagoga), que presidirá a Comissão, 
ANDRÉA NASCIMENTO KUHNEN, (Secretária do G.E.M. São José) e EDUARDA APARECIDA DA SILVA MACHADO DALAPRIA, (Nutricionista).

§ 2º A comissão terá os objetivos:
I - elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia e da numeracia, sobretudo nos anos iniciais do 
ensino fundamental, por meio de abordagens cientificamente fundamentadas;

II - contribuir para a consecução da Meta 5 do Plano Nacional de Educação, de que trata o Anexo à Lei nº 13.005, de 2014;

III - assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do País; e

IV - impactar positivamente na aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em seus diferentes níveis e etapas.

§ 3º A Comissão deverá apresentar o Processo Seletivo findo e homologado pelo Prefeito Municipal à Secretaria Municipal de Educação, tor-
nar-se-á responsável pela convocação dos voluntários para o cargo de Assistente de Alfabetização, respeitadas integralmente as disposições 
do Edital, de acordo com as vagas disponibilizadas.

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

Município de Bom Retiro/SC, 02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

499.05.22 - P. FERIAS ELENICE Z. SILVA
Publicação Nº 3871002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 499/22 de 02.05.22
Concede Férias Regulamentares

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com os artigos 68 e 69 da Lei Complementar n.º 01/03 
de 02.12.03 que alterou as disposições da Lei n.º 1357 de 07.11.96 e da Lei 1115 de 24.07.92 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares correspondente ao período de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um) a 2022 (Dois Mil e Vinte e 
Dois) a funcionária Elenice Zanini da Silva, Ocupante do cargo de Servente - Padrão I – Nível 1, do quadro de Pessoal do Município com 
exercício na Secretaria Municipal de Saúde, a serem usufruídas da seguinte maneira: 10 (dez) dias convertidos em pecúnia do dia 02 de 
maio com término no dia 11 de maio de 2022, e os 20 (vinte) dias restantes para gozá-las a partir do dia 12 de maio com término no dia 
31 de maio de 2022, conforme requerimento n.º 32/22 de 29 de abril de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.
Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

500.05.22 - P. PRORROGA LIC. TRAT. SAUDE MARIA P. R. PINHEIRO
Publicação Nº 3871003

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA N.º 500/22 de 02.05.22
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Prorroga Licença para Tratamento de Saúde

O Prefeito Municipal de Bom Retiro – SC, no uso de suas atribuições legais de acordo com o artigo 72 da Lei Complementar n.º 01/03 de 
02.12.03 (Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Bom Retiro – SC):

RESOLVE:

Prorrogar a Licença de Tratamento de Saúde, de acordo com a Remarcação de Exame Pericial referente ao pedido de auxílio por incapaci-
dade laborativa apresentado até o dia 30 de maio de 2022, a funcionária Maria Paulina da Rosa Pinheiro, Ocupante do cargo de Professor 
I - 3 - Padrão I – Nível 22, do quadro de Pessoal do Município com exercício na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – Núcleo 
Municipal Henrique Hemkmaier.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro,
02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha   Márcia Mariza Hemkmaier Fernandes
Prefeito Municipal   Sec. Mun. Administração e Fazenda

EXTRATO CONTRATO 76/2022
Publicação Nº 3869824

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F4D811C31E6F94959D77045EAC4AF13EEA57E03
Extrato Contrato 76/2022 Inexigibilidade de Licitação Nº 02/2022/Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: JLC Auto Elétrica E Mecânica Eireli
Objeto: Credenciamento de serviços de manutenção mecânica e elétrica, preventiva e corretiva, serviços de solda e torno, lavação, pintura, 
guincho, balanceamento e geometria, com fornecimento de peças, materiais e acessórios, para todos os veículos da Frota do Município de 
Bom Retiro.
Valor Estimado Rateado entre os Credenciados nos itens 6 e 7: R$ 947,575,00

Bom Retiro, 03 de maio 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO ATA REGISTRO DE PREÇOS 36/2021
Publicação Nº 3867929

Extrato 3º Termo Aditivo Ata de Registro de Preços 31/2021
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: JK Transportes e Turismo Ltda ME
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de quilometragem na Ata de Registro de Preços 31/2021 sendo: 10 quilô-
metros diários na Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 01: Veículo de no mínimo 50 lugares, para o trajeto Bom Retiro/
Cambara – Cambara/Bom Retiro, num total de 204 km por dia.
A quilometragem diária na linha 01 passa de 204Km/dia para 214Km/dia.
O acréscimo justifica-se devido ao ingresso no transporte escolar de mais 02 alunos na rede pública de ensino e, 14 quilômetros diários na 
Prestação de serviços de transporte escolar na Linha 02: Veículo de no mínimo 28 lugares, para o trajeto Bom Retiro/Barreiros – Barreiros/
Bom Retiro, num total de 139 km por dia.
A quilometragem diária na linha 02 passa de 139Km/dia para 153Km/dia.
O acréscimo justifica-se devido ao ingresso no transporte escolar de mais 06 alunos na rede pública de ensino. Ficam ratificadas as demais 
cláusulas da Ata nº 31/2021, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Extrato 1º Termo Aditivo Ata de Registro de Preços 03/2022
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Jose Roberto Raphael - ME
Objeto: É objeto deste aditivo o equilíbrio econômico financeiro no percentual de 7,44%, no objeto da Ata de Registro de Preços 03/2022: 
Prestação de serviços de transporte escolar, para as localidades abaixo citadas, no interior do município Linha 04: Período matutino: Ga-
biroba/Três Pontas/Laranjeiras/Bom Retiro; Período vespertino: Gabiroba/Três Pontas/Laranjeiras/Bom Retiro/ Laranjeiras/Três Pontas/Ga-
biroba; Veículo: no mínimo 23 lugares; Quilometragem: 178 km por dia; Dias Letivos: 207. Fica aditado no percentual de 7,44%, do valor 
do quilometro rodado da Linha 04 passando o valor do quilometro rodado de R$ 4,96 para R$ 5,33, totalizando o presente aditivo o valor 
de R$ 0,37, por quilometro, com base na variação financeira do combustível ocorrido no ano de 2022. O valor reajustado será concedido a 
partir da data da solicitação: 27/04/2022 Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata nº 03/2022, desde que não contrariem o que ficou 
convencionado no presente Termo Aditivo.

Extrato 1º Termo Aditivo Ata de Registro de Preços 06/2022
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratado: Jose Roberto Raphael - ME
Objeto: É objeto deste aditivo o equilíbrio econômico financeiro no percentual de 7,44%, no objeto da Ata de Registro de Preços 06/2022: 
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Prestação de serviços de transporte escolar, para as localidades abaixo citadas, no interior do município Linha 03:
Período matutino: Sapato/Serra dos Lorenzi/Arroio Frederico/Papuã/BomRetiro; Período vespertino: Sapato/Barbaqua/BomRetiro/Barba-
qua/Sapato/Serra dos Lorenzi/Arroio Frederico; Veículo: no mínimo 28 lugares; Quilometragem: 170 km por dia. Tipo de solo: Estrada de 
chão batido, com cascalhos. Dias Letivos: 207. Fica aditado no percentual de 7,44%, do valor do quilometro rodado da Linha 03 passando o 
valor do quilometro rodado de R$ 5,07 para R$ 5,45, totalizando o presente aditivo o valor de R$ 0,38, por quilometro, com base na variação 
financeira do combustível ocorrido no ano de 2022. O valor reajustado será concedido a partir da data da solicitação: 27/04/2022O valor 
reajustado será concedido a partir da data da solicitação: 27/04/2022 Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata nº 06/2022, desde que 
não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Bom Retiro, 02 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO 11/2022
Publicação Nº 3870532

Extrato 3º Termo Aditivo do Contrato 11/2022 - Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratada: Cleiton de Souza Comercial ME.
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Credenciamento 11/2022 no percentual de 
16,07% no item 51 - Leite integral longa vida - Embalagem 1L, passando o valor do litro de R$ 4,48, para R$ 5,20. Justifica este aditivo 
visando reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato 11/2022, desde que 
não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Bom Retiro, 03 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

EXTRATO TERMO ADITIVO CONTRATO 12/2022
Publicação Nº 3870540

Extrato 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2022 - Credenciamento
Contratante: Município de Bom Retiro
Contratada: Cleiton de Souza Comercial ME.
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Credenciamento 11/2022 no percentual de 
16,07% no item 36 - Leite integral longa vida - Embalagem 1L, passando o valor do litro de R$ 4,48, para R$ 5,20. Justifica este aditivo 
visando reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato 12/2022, desde que 
não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Bom Retiro, 03 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 21/2022
Publicação Nº 3870703

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F713D6104313A8453191D758A53FEB7DECDCA89C
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 21/2022
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de novo plano de cargos e salários dos servidores municipais e do magistério. Base Legal: 
Artigo 74, inciso IIII, da Lei Federal 14.133/21. Justificativa: Artigo 74, inciso III, da Lei Federal 14.133/21. Contratada: Thoth Serviços 
Educacionais LTDA, sob o CNPJ nº 35.698.163/0001-74. Valor Global: R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais)

Bom Retiro, 04 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 22/2022/CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 3870772

MINUTA EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 22/2022- CREDENCIAMENTO

O Município de Bom Retiro, através do Prefeito Municipal de Bom Retiro/SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que 
lança processo de licitação de Credenciamento, visando receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o Credenciamento 
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para Serviços de borracharia, como conserto, montagem e desmontagem de pneus, bem como fornecimento de peças para os serviços 
prestados, para as Secretarias e Fundos Municipais, conforme especificações do Termo de Referência e demais anexos, que será regido pela 
Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal 95/2021, com sua redação atual. Os documentos necessários ao credenciamento e as propostas 
serão recebidos pelo Agente de Contratação, durante o período de vigência deste edital, durante o horário de funcionamento do setor admi-
nistrativo da Prefeitura Municipal de Bom Retiro – SC. Maiores informações podem ser obtidas na Prefeitura de Bom Retiro pelo Fone (049) 
32770183, das 09:00/12:00 das 13:30/17:00. Edital disponível no website oficial: www.bomretiro.sc.gov.br. Cumpridas as formalidades, 
publique-se o presente para que surta efeito legal

Bom Retiro, 04 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 23/2022/CREDENCIAMENTO
Publicação Nº 3870800

MINUTA EDITAL DE INEXIGIBILIDADE Nº 23/2022- CREDENCIAMENTO

O Município de Bom Retiro, através do Prefeito Municipal de Bom Retiro/SC, torna público, para o conhecimento dos interessados, que lan-
ça processo de licitação de Credenciamento, visando receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o Credenciamento para 
Serviços de arbitragem para atuar durante os eventos realizados pelo Município, conforme especificações do Termo de Referência e demais 
anexos, que será regido pela Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal 95/2021, com sua redação atual. Os documentos necessários ao 
credenciamento e as propostas serão recebidos pelo Agente de Contratação, durante o período de vigência deste edital, durante o horário 
de funcionamento do setor administrativo da Prefeitura Municipal de Bom Retiro – SC. Maiores informações podem ser obtidas na Prefeitura 
de Bom Retiro pelo Fone (049) 32770183, das 09:00/12:00 das 13:30/17:00. Edital disponível no website oficial: www.bomretiro.sc.gov.br. 
Cumpridas as formalidades, publique-se o presente para que surta efeito legal

Bom Retiro, 04 de maio de 2022.

Albino Gonçalves Padilha
Prefeito

http://www.bomretiro.sc.gov.br/
http://www.bomretiro.sc.gov.br/
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Botuvera

prefeitura

EDITAL DO P.A. Nº 025/2022 - P.P. Nº 17/2022-SRP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E OUTROS
Publicação Nº 3868372

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 04962C9F5B694C0474E3E01A80BB59F41988A86A
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ
Processo Licitatório Nº 025/2022 - Pregão Presencial Nº 17/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ torna público que se encontra aberto Processo Licitatório N° 025/2022 na Modalidade Pregão Presencial Nº 
17/2022-SRP, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E OUTROS. Recebimento da documentação e propostas: Até as 
14:00 Horas do dia 17/05/2022. Abertura da sessão: dia 17/05/2022 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, sito a Rua João 
Morelli, 66, Centro, Botuverá/SC. Edital e informações no Departamento de Licitações no mesmo endereço, Fone/Fax (47) 3359-3200 e 
e-mail licitacao2@botuvera.sc.gov.br, e site: botuvera.atende.net, Botuverá, 04 de Maio de 2022

Jussara de Oliveira
Secretaria de Assistência Social

mailto:licitacao2@botuvera.sc.gov.br,
https://botuvera.atende.net/
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Braço do Norte

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2022. TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022
Publicação Nº 3871236

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5FDAE5D408BF6691B5230298D5C38DF02E033CBB
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 41/2022. TOMADA 
DE PREÇO Nº 10/2022. O Prefeito Municipal de Braço do Norte/SC, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, torna público que realizará Pro-
cesso Licitatório nº 41/2022, na modalidade Tomada de Preço nº 10/2022, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE, sendo a abertura às 14:00hs do dia 20 de maio de 2022, objeto “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E A LAJOTA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER AO RECURSO DISPONIBILI-
ZADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E GOVERNO FEDRAL.” O edital e seus anexos encontram-se a disposição para consultar ou obter 
através do endereço Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro, Braço do Norte/SC. Braço do Norte, 03 de maio de 2022. ROBERTO KUERTEN MAR-
CELINO PREFEITO MUNICIPAL. 5FDAE5D408BF6691B5230298D5C38DF02E033CBB.

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 05/2022

Publicação Nº 3870769

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 39/2022. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2022. O Prefeito Municipal de Braço do Norte/SC, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, tor-
na público que realizará Retificação e Prorrogação conforme documentação em Anexo do Processo Licitatório nº 39/2022, na modalidade 
Concorrência Pública nº 05/2022, tendo como critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, alterando a data de abertura de 
01 de junho para 03 de junho de 2022, às 14:00hs, objeto “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 
MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, NO ATENDIMENTO AO CONVENIO SEF 
Nº 04/2021, PROCESSO SGPE Nº SCC 24833/2021 DENOMINADO “PLANO 1000”, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.” Mais informações encontram-se 
a disposição para consultar ou obter através do endereço Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro, Braço do Norte/SC. Braço do Norte, 02 de maio 
de 2022. ROBERTO KUERTEN MARCELINO PREFEITO MUNICIPAL.

EDITAL DE CITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO Nº 0006/2022
Publicação Nº 3869303

Secretaria de Administração e Fazenda
Fiscalização Tributária

Edital de Citação de Crédito Tributário nº 0006/2022

Pelo presente fica(m) NOTIFICADO(s) o(s) proprietário(s) ou representante(s) legal(is) da(s) empresa(s) abaixo mencionada(s), por se 
encontrar(em) em lugar incerto e não sabido, a comparecer na Prefeitura Municipal de Braço do Norte, Setor de Fiscalização Tributária no 
horário das 12h30 às 18h30, para recolher(em) ou impugnar(em) o crédito tributário objeto dos Autos de Infração (AI), Notificação Fiscal 
(NF) e Termo de Início de Ação Fiscal (TAF) abaixo relacionados, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Artigo 134, §1º do Código Tributário 
Municipal – Lei Complementar 031/2005, contados a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município.

CMC 814 – AGROCEL INDUSTRIA E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA – CNPJ: 78.833.969/0001-30. Endereço: Rua João Bianchini, nº 
3.657, Bairro Bela Vista. AI nº 0013/2022 – Data da lavratura do AI: 25 de março de 2022.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, será o valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, para os fins devidos, 
conforme Artigo 138 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar 031/2005.

Secretaria de Administração e Fazenda, Setor de Fiscalização Tributária, Eduardo José Tavares da Silva, Fiscal de Fazenda, Matrícula 8.971.

PROCESSO 33 - AVISO FRACASSADA TOMADA DE PREÇO
Publicação Nº 3871620

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46C6E9FB1A0CF4312288041DAC5255F90A53435F
ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE. AVISO DE FRACASSADA. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2022. TOMADA 
DE PREÇO Nº 09/2022. O Prefeito Municipal de Braço do Norte/SC, Sr. ROBERTO KUERTEN MARCELINO, torna público que em resposta ao 
memorando nº 1.877/2022 de 27/04/2022 encaminhado ao setor de planejamento, o mesmo fica fracassado pela ausência de empresas 
interessadas, sendo realizado atualização da planilha orçamentaria do presente projeto. assim será realizado a abertura de no processo 
licitatório, objeto “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 
BANHEIROS NO CEI PEQUENO PRINCIPE NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARTE IN-
TEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO. O edital e seus anexos encontram-se a disposição para consultar ou obter através 
do endereço Av. Felipe Schmidt, 2070 Centro, Braço do Norte/SC. Braço do Norte, 03 de maio de 2022. ROBERTO KUERTEN MARCELINO 
PREFEITO MUNICIPAL. 46C6E9FB1A0CF4312288041DAC5255F90A53435F
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Braço do Trombudo

prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº71/2022
Publicação Nº 3870868

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 574E8283039E7E58AC34C9F207014EFF9610CE1B
 MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO-SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BRAÇO DO TROMBUDO
CONTRATADA: AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ n°11.120.017/0001-07
ENDEREÇO: Estrada Blumenau, nº540, Bairro Santana, Rio do Sul/SC
OBJETO: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Engenharia Civil 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo/SC.
VALOR TOTAL: R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: 03.05.2022 até 03.11.2022
ASSINATURA: 03.05.2022.

Braço do Trombudo, em 03 de maio de 2022.

Nildo Melmestet
Prefeito Municipal.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2021
Publicação Nº 3869108

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A457892F853D3D5227081F094E6458EBA7B61D4
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2021
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Harry Voigt
CPF 216.783.409-87
Rua Tamandaré, 480
Cidade de Braço do Trombudo – SC
Objeto: Locação de uma área de aproximadamente 39,00 m2, para fins específicos de sobre o imóvel instalar equipamentos da ETA (Estação 
de Tratamento de Água) - reservatório de água que abastecerá todo o município de Braço do Trombudo.
Valor: R$ 79,76.
Data da assinatura: 03/05/2022
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4941/2022
Publicação Nº 3871317

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4941/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Siga Bem Distribuidora de Lubrificantes Ltda
Cidade: Rio do Sul - SC
CNPJ: 01.104.642/0001-01
Objeto: Despesa referente a aquisição de filtros, lubrificante e peças para manutenção preventiva do veículo VW/Gol placas QIL 5728, atra-
vés da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Braço do Trombudo/SC.
Valor: R$ 304,90 (trezentos e quatro reais e noventa centavos )
Data da autorização de fornecimento: 03/05/2022
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal
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EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4943/2022
Publicação Nº 3871351

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4943/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Senior Segurança do Trabalho LTDA
Cidade: Rio do Sul- SC
CNPJ: 28.079.008/0001-04
Objeto: Despesa referente ao pagamento de exames admissionais e complementares, através da Secretaria de Administração e Finanças 
do Município de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$ 419,50 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Data da autorização de fornecimento: 03/05/2022
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4944/2022
Publicação Nº 3871371

EXTRATO COMPRA DIRETA Nº 4944/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67,
Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo – SC.
Contratada: Elielson Krubniki Consultoria em Geologia ME
Cidade: Rio do Sul- SC
CNPJ: 16.814.002/0001-54
Objeto: Despesa referente a aquisição de Serviço de Elaboração de Relatório Anual de Lavras dos Processos de Titularidade do Município de 
Braço do Trombudo através da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Braço do Trombudo/SC.
Valor: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Data da autorização de fornecimento: 03/05/2022
Nildo Melmestet
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº53/2022
Publicação Nº 3870853

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 17D5D075FBE46D2EC2224D75AD93A87BD1723B3C
EXTRATO DE CONTRATO 53/2022
Contratante: Município de Braço do Trombudo
CNPJ 95.952.230/0001-67
Sito a Praça da Independência, 25
Braço do Trombudo – SC.
Contratada: AVI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Estrada Blumenau
Bairro Santana
Rio do Sul/SC
Objeto: Constitui objeto da presente dispensa de licitação, contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Engenharia Civil 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo/SC
Valor: R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)
Vigência até 03/11/2022
Data da assinatura: 03/05/2022
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal

EXTRATO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2022 SRP
Publicação Nº 3868732

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DFAF59E4E0E01D2021A9D148E9875F589A1F928
PROCESSO ADMINISTRATIVO 70/2022
EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL SRP
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP E MEI

O Município de Braço do Trombudo/SC torna público para conhecimento dos interessados que as 08h30min do dia 16/05/2022, estará sele-
cionando a melhor proposta para Registro de preços para eventual aquisição de pneus para manutenção da frota de veículos das Secretarias 
do Município de Braço do Trombudo/SC. Informações pelo fone 47 3547-0179 pelo e-mail: licitacao@bracodotrombudo.sc.gov.br ou pelo 
site www.bracodotrombudo.sc.gov.br.
Braço do Trombudo, em 03 de maio de 2022.
Nildo Melmestet - Prefeito Municipal.

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


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 377

Brunópolis

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 25/2022
Publicação Nº 3870483

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BF297BB672D8CAA88F35DBA39D2C8BDAC3F9128D

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS
Processo Licitatório nº 25/2022 – Edital de Pregão Presencial nº 11/2022
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos e afins. Data e horário: o recebimento dos 
envelopes de “proposta comercial” e “documentação de habilitação” será até às 14h00min do dia 16/05/2022, sendo que a abertura e 
julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de 
Brunópolis, Rua Selmo Heck, 2405, Centro, Brunópolis/SC, CEP 89634-000. A íntegra do edital está disponível no endereço eletrônico na 
Internet www.brunopolis.sc.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3556-0019/3556-0020 ou no endereço citado.

Volcir Canuto - Prefeito Municipal.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 378

Brusque

prefeitura

EDITAL Nº 007-2022-IBPLAN
Publicação Nº 3871205

EDITAL DE INFORMAÇÃO 007/2022
O IBPLAN, Instituto Brusquense de Planejamento, pessoa jurídica, órgão público do poder municipal inscrito no CNPJ sob o n. 11.188.383.0001-
90, em cumprimento ao Artigo 6o, §3o do Decreto No 8104 de 19 de fevereiro de 2018, que Regulamenta a Lei Complementar 271, de 19 
de dezembro de 2017, que dispõe sobre a comercialização ambulante de alimentos em logradouros públicos, por meio de “Food Trucks – 
Ambulante Tipo A e Ambulante Tipo B”, e dá outras providências; informa o seguinte ponto de atuação no logradouro público:

Endereço: Praça Elisa da Silva, Rua Azambuja, nº 486.
Vaga: AMB 028
Área ocupada máxima: 2,2 x 6,3 metros = 13,86m2
Horário: das 14h00min às 22h00min
Finalidade: Food Truck – Alimentos

Figura 1 – Localização da locação do Food-Truck

Manifestações poderão ser protocoladas no IBPLAN – Instituto Brusquense de Planejamento em até 15 dias após publicação deste.

Brusque, 03 de maio de 2022.

ANDRÉ FELIPE BOZIO
Diretor de Planejamento Urbano
IBPLAN

EDITAL Nº 008-2022-PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Publicação Nº 3871505

Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 008/2022

O Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica, nomeado da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com as Leis Municipais nºs 4.442/21, 322/2020, faz saber que estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, 
destinado à contratação de MÉDICO CLINICO GERAL, MÉDICO ESPECIALISTA – PSIQUIATRA, MÉDICO ESPECIALISTA – NEFROLOGISTA E 
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, em caráter temporário a fim de atender necessidade de excepcional interesse público, para atuação na 
Secretaria Municipal de Saúde, sob o regime Administrativo Especial - Lei Municipal 4.442/21, que se regerá pelas normas dispostas neste 
edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O candidato deverá tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos no Edital que rege o Processo Seletivo Simplificado, antes de 
realizar sua inscrição.
1.2 O Processo Seletivo terá por critério de seleção a apresentação de títulos + tempo de serviço.
1.3 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado a partir da data de homologação do resultado final, 
prorrogável uma única vez por igual período, a critério do Poder Executivo.
1.4 Considerando o disposto no art. 2°, I, da Lei Municipal 4.442/21, que autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário 
para suprir necessidade de excepcional interesse público. O presente Processo Seletivo dá-se em razão da impossibilidade de nomeação de 
servidores efetivos, tendo em vista o número de cargos preenchidos e a necessidade de contratação temporária para substituição em caso 
de afastamentos temporários de servidores.
1. 5 O candidato poderá Inscrever-se em apenas 01 (uma) vaga.

2- DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO

Cargo Requisitos

Médico Especialista em Nefrologia Ensino Superior em Medicina; Especialização em Nefrologia; Registro da Especialidade no Conselho Federal 
Medicina;

Médico especialista em Psiquiatria Ensino Superior em Medicina; Especialização em Psiquiatria; Registro da Especialidade no Conselho Federal 
Medicina;

Médico Clínico Geral Ensino Superior em Medicina; Registro no Conselho Federal de Medicina.

Agente de Combate a Endemias Ter ensino fundamental completo, 18 anos completos, Carteira Nacional de Habilitação – categoria AB.
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3 DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES

3.1 O candidato deverá ler atentamente o Edital do Processo Seletivo;
3.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do Processo Seletivo, https://ps.brusque.sc.gov.br, no período de 08:00 horas do 
dia 04 de Maio de 2022 às 17:00 horas do dia 18 de Maio de 2022;
3.3 Os candidatos inscritos no site do Processo Seletivo, deverão encaminhar e-mail, do dia 04 de Maio de 2022 a 18 de Maio de 2022, para 
o seguinte endereço eletrônico: processoseletivosaude@smsbrusque.sc.gov.br com a ficha de inscrição preenchida e certificados escolares 
e Diplomas, para comprovação de sua habilitação e comprovante de tempo de atuação.
3.4 O e-mail deverá ser encaminhado em arquivo único e em formato PDF, contendo a documentação exigida, na seguinte ordem:

(a) Ficha de Inscrição; ( https://ps.brusque.sc.gov.br)
(b) Diplomas conforme exigido para o cargo (Item 2 do Edital)
(c) Comprovantes de tempo de serviço;
(d) Comprovante de registro no Conselho Federal/Estadual de Medicina.
(e) Carteira Nacional de Habilitação - CNH - Categoria AB para o cargo de Agente de Combate a Endemias

3.5 Não serão aceitos documentos posteriores a validação da inscrição.
3.6 Não será aceito inscrição via postal, ou via fax, tampouco será aceito inscrição fora da data especificada no item 3.2;
3.7 Será indeferida a inscrição incompleta, que contiver dados falsos ou incorretos, ou que não atender de qualquer maneira as regras deste 
edital.
3.8 Para inscrever no processo seletivo é requisito não ter punição em esfera administrativa, no âmbito municipal.
3.9 O candidato no ato da inscrição deverá revisar a ficha de inscrição e verificar a exatidão das informações nela contidas, tornando-se 
após a confirmação, o único responsável pelas mesmas;
3.10 A Secretaria de Saúde não se responsabiliza por quaisquer problemas técnicos que possam provocar a “não inscrição do candidato”, 
sendo este o único responsável por procurar meios para fazer a inscrição;
3.11 Não será exigido qualquer valor a título de condição para inscrição no Processo Seletivo Simplificado.
3.12 Somente será aceito, para fins de comprovação de tempo de serviço, os contratos devidamente registrados em CTPS.

4 DOS REQUISITOS GERAIS PARA CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

4.1 Ter Formação exigida para o cargo na qual se inscreveu e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional para os cargos que 
exijam;
4.2 Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;
4.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
4.4 Estar em dia com as obrigações eleitorais;
4.5 Estar em dia com as obrigações militares (para o sexo masculino);
4.6 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovado por meio de Atestado Médico Admissional;
4.7 Ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo;
4.8 Não acumular cargos, empregos e/ou funções públicas, salvo os casos previstos no art.37, XVI, “c” da Constituição Federal;

5 DO CARGO, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO

CARGO VAGAS CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO
Médico Especialista Nefrologia 1 vaga + C.R* 10 horas semanais R$ 4.689,70 + R$ 113,12 Auxilio Alimentação
Médico Especialista Psiquiatria 1 vaga + C.R* 20 horas semanais R$ 9.379,41 + R$ 226,25 Auxilio Alimentação
Médico Clínico Geral 1 vaga + C.R* 40 horas semanais R$ 17.637,11 + R$ 452,50 Auxilio Alimentação
Médico Clínico Geral 1 vaga + C.R* 20 horas semanais R$ 8.818,55 + R$ 226,25 Auxilio Alimentação
Agente de Combate a Endemias 1 vaga + C.R* 40 horas semanais R$ 1.606,83 + R$ 452,50 Auxilio Alimentação

 *CADASTRO DE RESERVA.

5.2 O Local de trabalho ficará a critério ou interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Podendo este vir a atuar em qualquer Unidade Básica 
de Saúde ou em outros serviços.
5.3 Poderá ocorrer o remanejamento da lotação do servidor a qualquer momento, a critério da administração.
5.4 A carga Horária 20 ou 40 horas deverá ser definida no momento da contratação.

6- DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

6.1 Médico Especialista

Responsabilidades e atribuições:
• Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comuni-
dade;
• Requisitar exames complementares de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
• Analisar interpretar resultados de exames de Raio-X, Biométrico, Hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais para 
conformar o diagnóstico;
• Prescrever medicamentos, respeitando a política municipal de Assistência FARMACÊUTICA, indicando dosagem e respectiva via de admi-
nistração;

https://ps.brusque.sc.gov.br/
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• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença;
• Emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, do óbito, para atender determinações legais;
• Atender emergências, cirurgias e traumatológicas;
• Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo;
• Disponibilizar todos procedimentos de sua área de especialização aos usuários do SUS;
• Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação superior.

6.2 Médico Clínico Geral

Responsabilidades e atribuições:

• Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita;
• Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
• Realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde e, quando necessário, no domicílio;
• Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção da atenção Básica, definidas nas normas e diretrizes 
da estratégia de saúde coletiva vigente no país;
• Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;
• Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre outros que se fizerem 
necessários;
• Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável;
• Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;
• Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência, participando da elaboração dos relatórios 
mensais a serem produzidos pela unidade de saúde;
• Estar comprometido com a pessoa inserida no seu contexto biopsicossocial, cuja atenção não deve estar restrita a problemas de saúde 
rigorosamente definidos;
• Seu compromisso deve envolver, também, ações com indivíduos saudáveis, abordando aspectos de promoção, prevenção e educação para 
saúde;
• Valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico de confiança;
• Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na US de origem, por meio 
de um sistema de acompanhamento e referência e contra-referência;
• Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
• Indicar internação hospitalar quando necessário;
• solicitar exames complementares de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde;
• Fazer prescrições de medicamentos de acordo com a política municipal de Assistência Farmacêutica;
• Verificar e atestar óbito;
• Acatar seu remanejamento para qualquer unidade da rede municipal, atendendo necessidade ou posicionamento estratégico de reade-
quação;
• Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e preventiva à comuni-
dade;
• Analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar e informar o diagnóstico;
• Prescrever medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração;
• Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença;
• Emitir atestados de saúde e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais;
• Atender emergências clínicas, cirúrgicas e traumáticas;
• Atender convocação da Secretaria Municipal de Saúde para participar de curso, treinamento e atividades afins que estejam ligas à sua 
área de atuação;
• Participar de campanhas de saúde comunitária de caráter preventivo;
• Exercer outras atividades, compatíveis com a sua formação, previstas em Lei, regulamento ou por determinação superior.

6.3 Agente de Combate a Endemias

Responsabilidades e atribuições:

• Exercício de atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e detecção de locais 
suspeitos, eliminação de focos, orientações gerais de saúde;
• Prevenção da malária e da dengue, conforme orientação do Ministério da Saúde;
• Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela 
equipe;
• Dirigir veículo oficial para seu deslocamento;
• Outras que a Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006 e legislações futuras determinarem.

7 A CLASSIFICAÇÃO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

7.1 O preenchimento das vagas será efetuado pela ordem decrescente de pontuação final, observando-se, para tanto, os critérios de pon-
tuação especificados no quadro abaixo:
a) Tempo de serviço:
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PONTOS
Por mês de serviço trabalhado no cargo para qual se inscreveu, considerado até 30/04/2022. 1,0
Por mês de serviço - durante o período de residência multiprofissional na especialidade para qual se inscreveu. 0,5

b) Habilitação, na área que pretende atuar:

TÍTULOS PONTUAÇÃO
Ensino Fundamental 10
Ensino Médio 20
Diploma de Conclusão de Graduação 30
Diploma de Conclusão de Pós-Graduação/ Especialização 40
Diploma de Conclusão de Mestrado 50
Diploma de Conclusão de Doutorado 60

7.2 Para cálculo da pontuação será utilizada a seguinte fórmula:
PF = PMH + PTS Na qual:
PF = Pontuação Final;
PMH = Pontuação da Maior Habilitação;
PTS = Pontuação do Tempo de Serviço.

7.3 Estará classificado o candidato que obter, no mínimo, 10 (dez) pontos.

8 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

8.1 Ocorrendo empate na pontuação aplicar-se-á para o desempate, o disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 10.741/03, 
para os candidatos que se enquadrarem na condição de idoso nos termos do Artigo 1º da mencionada Lei (possuírem 60 anos completos 
ou mais).
8.2 Para os candidatos que não se enquadrarem no item anterior, na hipótese de igualdade de pontos, o desempate será feito através dos 
seguintes critérios de desempate:
a) Candidato mais idoso;
b) Maior tempo de serviço correlacionado ao cargo;

9 DA LISTA DE INSCRIÇÃO

9.1 A lista dos candidatos inscritos será divulgada em 19 de Maio de 2022, em ordem alfabética sem classificação, no Site da Prefeitura 
Municipal de Brusque (https://portal.brusque.sc.gov.br/).

10 DO RECURSO DA LISTA DE INSCRIÇÃO

10.1 O candidato poderá interpor recurso do resultado da lista de inscrição, devidamente fundamentado, apontando com clareza o(s) pon-
to(s) que deseja contestar sob pena de não ser admitido seu recurso, que deverá ser enviado no seguinte endereço eletrônico: processo-
seletivosaude@smsbrusque.sc.gov.br no dia 20 de Maio de 2022 até às 17h.
10.2 A lista dos candidatos pós recurso será divulgada em 23 de Maio de 2022, em ordem alfabética sem classificação, no Site da Prefeitura 
Municipal de Brusque (https://portal.brusque.sc.gov.br).

11 DO RESULTADO PRELIMINAR

11.1 As listagens dos aprovados na ordem decrescente de classificação será divulgada em 24 de Maio de 2022, através do site da Prefeitura 
Municipal de Brusque, no endereço eletrônico: https://portal.brusque.sc.gov.br.

12 DO RECURSO

12.1 O candidato poderá interpor recurso do resultado preliminar, devidamente fundamentado, apontando com clareza o(s) ponto(s) em 
que deseja combater, sob pena de não ser admitido seu recurso, que deverá ser enviado no seguinte endereço eletrônico: processoseleti-
vosaude@smsbrusque.sc.gov.br, no dia 25 de Maio de 2022, até às 17h.
12.2 Não será aceito recurso via postal, via fax, tampouco será aceito recurso fora da data especificada no item 12.1; todavia, será admitida 
a interposição de recurso por intermédio de procurador, munido com procuração pública com poderes específicos para esse ato.
12.3 Caso não haja manifestação da parte interessada, o resultado provisório será considerado como resultado final.

13 DO RESULTADO FINAL

13.1 O resultado final será publicado no dia 26 de Maio de 2022, através do site da Prefeitura Municipal de Brusque, no endereço eletrônico: 
https://portal.brusque.sc.gov.br .
13.2 Contra o Resultado final não caberá mais recurso.

14- DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

14.1- O candidato aprovado e convocado para trabalhar, deverá apresentar no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
mailto:processoseletivo@brusque.sc.gov.br
https://portal.brusque.sc.gov.br/
https://portal.brusque.sc.gov.br/
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Brusque, na data e horários fixados por este departamento, CÓPIA dos seguintes documentos:
a) CTPS (folhas da identificação);
b) PIS;
c) CPF;
d) Carteira de Identidade;
e) Título de Eleitor;
f) Comprovante de residência (fatura de água ou energia elétrica, contrato de locação ou declaração com firma reconhecida no cartório;
g) Certidão de casamento ou nascimento conforme o caso;
h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
i) Comprovação relativa a quitação militar, para os homens (desobrigado acima de 46 anos);
j) Certidão de quitação eleitoral, que poderá ser retirada no site do Tribunal Regional Eleitoral (www.tre-sc.gov.br);
k) Declaração de não acumulação ilegal de cargo, função, emprego ou percepção de proventos, fornecida pelo candidato (anexo I deste 
Edital);
l) Declaração que não sofreu penalidade disciplinar no exercício do cargo ou função pública, fornecida pelo candidato (anexo II deste Edital);
m) Declaração de bens (anexo III deste Edital);
n) Certificado Escolar exigido para o cargo;
o) Foto 3X4;
p) Comprovante de qualificação cadastral do e-Social.
(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml).
q) CPF de cônjuge e filhos.
r) Registro no Conselho Regional de Medicina / SC
s) Carteira Nacional de Habilitação – categoria AB para o cargo de Agente de Combate a Endemias

14.2 Os candidatos aprovados e convocados para trabalhar, via Edital de Convocação, Publicados no site (https://portal.brusque.sc.gov.br), 
que não comparecerem no horário marcado para aceitação da vaga e para a realização do exame médico admissional, perderá a vez para 
os subsequentes da lista de classificação.

15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 Será automaticamente eliminado do certame e cancelada sua inscrição o candidato que obteve rescisão de contrato por justa causa, 
na Prefeitura Municipal de Brusque;
15.2 Não havendo candidatos classificados no processo seletivo, as vagas remanescentes serão preenchidas de acordo com os critérios a 
serem estabelecidos pela Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica.
15.3 O candidato que no ato da inscrição prestar declarações falsas, inexatas ou apresentar documentos adulterados, terá sua inscrição 
cancelada e anulados todos os atos decorrentes, sem prejuízo das cominações legais;
15.4 O pedido de inscrição do candidato importará no conhecimento do presente edital, e valerá como aceitação tácita das normas estabe-
lecidas para o presente processo seletivo.
15.5 O presente edital poderá ser cancelado ou alterado de acordo com os interesses da Administração, não gerando para tanto nenhum 
direito adquirido aos candidatos.
15.6 O candidato aprovado no Processo Seletivo e convocado para trabalhar, receberá seu salário pela Caixa Econômica Federal, agência 
Brusque, cuja data da assinatura do contrato de abertura de conta será informada pela sua respectiva secretaria.
15.7 O candidato convocado para trabalhar e que estiver com restrição no CPF, deverá regularizá-lo junto à Receita Federal, o mais breve 
possível, sob pena de não ter seu salário depositado na conta em razão da irregularidade.
15.8 A aprovação e classificação final no Processo Seletivo geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação. Durante o 
período de validade do Processo Seletivo, a Prefeitura Municipal de Brusque reserva-se no direito de proceder às convocações em número 
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e respeitados os limites de gastos com 
pessoal, até o número de vagas existentes, observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados.
15.9 É de inteira responsabilidade do candidato, manter atualizado o seu contato telefônico, enquanto estiver participando do processo 
Seletivo, por meio de requerimento.
15.10 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Fazenda e Gestão Estratégica.

Brusque, 28 de Abril de 2022.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica

Cronograma

04/05/2022 - 18/05/2022 Inscrições On line - https://ps.brusque.sc.gov.br

19/05/2022 Publicação da Lista de Inscritos

20/05/2022 Recurso das inscrições

23/05/2022 Lista Final de Inscritos

24/05/2022 Resultado preliminar

25/05/2022 Recurso do resultado preliminar

26/05/2022 Resultado Final

https://portal.brusque.sc.gov.br/
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Anexo I

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________, portador (a) da carteira de identidade número _________________, inscrito (a) no CPF sob o nú-
mero ___________________, declaro para os devidos fins de de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego ou função 
pública em quaisquer das esferas (federal, estadual ou municipal), não comprometendo, desta forma, minha contratação para o cargo de 
____________________________deste Poder.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Brusque, _____/_____/_____.

Assinatura do Candidato.

Anexo II

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________, portador (a) da Carteira de Identidade número ______________________, e inscrito (a) no CPF 
sob o número _____________________, declaro para os devidos fins que, no exercício do cargo ou função pública, não sofri penalidades 
disciplinares, conforme legislação aplicável.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Brusque, _____/_____/______.

Assinatura do Candidato.

Anexo III

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro, nos termos da Lei, nesta data, possuo os seguintes bens:

( ) Não possuo bens a declarar 
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:
Casa, apartamento ou terreno
Endereço Data da aquisição Valor de aquisição Valor de venda atual

Veículo
Tipo Ano Data da aquisição Valor de aquisição Valor de venda atual

Outros

Fontes de renda

NOME COMPLETO:______________________________________________

CARGO: _______________________________________________________

Local e data: ____________________________________________________

Assinatura
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ANEXO IV
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO RECURSO

RECURSO CONTRA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, publicado pelo edital nº ........................ , realizado pela 
Prefeitura de Brusque.

Eu, ......................................................................................................... , portador do documento de identidade nº ...................... , 
requerimento da inscrição nº ....................... , para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado, edital nº ............., a ser pres-
tado para a Secretaria Municipal de Saúde, para o cargo de ...................................................................................., apresento recurso 
junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Brusque e contra decisão da comissão do referido Processo Seletivo.

I. Do objeto de recurso:
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(explicitar a decisão que está contestando).

II. Dos argumentos do recurso:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

III. Dos anexos de suporte para recurso (opcional):
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Brusque, ...... de ...................... de 2022.
 ........................................................ 
Assinatura do candidato

EXTRATO 233 2022 -SERVENTE SERVIÇOS GERAIS
Publicação Nº 3871265

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 233/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:

CONTRATADO INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO

VANDERLEIA CRISTINA PAVESI 04/05/2022-03/05/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 002/2021
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de SERVENTE SERVIÇOS GERAIS, dentro da natureza do seu cargo, 
com carga horária de 40 horas semanais.

Brusque, 03/05/2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

EXTRATO 234 2022 -TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Publicação Nº 3871270

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 234/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:

CONTRATADO INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO

EDILANE APARECIDA DE SOUZA 05/05/2022-04/05/2023
MICHELI LUIZ NICOLETTI 04/05/2022-03/05/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 002/2021
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
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OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, dentro da natureza do seu cargo, com 
carga horária de 40 horas semanais.

Brusque, 03/05/2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

EXTRATO 235 2022 -MONITOR ESCOLAR III
Publicação Nº 3871275

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 235/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:

CONTRATADO INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO
SARAH LOPES NASCIMENTO 04/05/2022-03/05/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 004/2022
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de MONITOR ESCOLAR III 40 H, dentro da natureza do seu cargo, com 
carga horária de 40 horas semanais.

Brusque, 03/05/2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

EXTRATO 236 2022 -SERVENTE SERVIÇOS GERAIS
Publicação Nº 3871280

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 236/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:

CONTRATADO INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO
FABRICIO MACANEIRO 02/05/2022-28/04/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 008/2021
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de SERVENTE SERVIÇOS GERAIS, dentro da natureza do seu cargo, 
com carga horária de 40 horas semanais.

Brusque, 03/05/2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO

EXTRATO 237 2022 -PROFESSOR
Publicação Nº 3871495

MUNICÍPIO DE BRUSQUE
EXTRATO 237/2022
EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO POR TEMPO DETERMINADO, ENTRE O MUNICÍPIO DE BRUSQUE E:

CONTRATADO INÍCIO DO CONTRATO / TÉRMINO DO CONTRATO
ANA MARIA NUNES PEREIRA 04/05/2022-03/05/2023

ORIGEM: Processo Seletivo Simplificado 004/2022
FUNDAMENTO: Lei n° 4.442/2021
OBJETO: O CONTRATADO trabalhará para a contratante nas funções de PROFESSOR, dentro da natureza do seu cargo, com carga horária 
de 20 horas semanais.

Brusque, 03/05/2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
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EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 50-2022
Publicação Nº 3871644

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 50/2022
Data da Instauração: 02/05/2022
Interessado: Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica
Assunto: solicitação para verificação de possível construção irregular.

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 51-2022
Publicação Nº 3871648

EXTRATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PGMB Nº 51/2022
Data da Instauração: 02/05/2022
Interessado: Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica
Assunto: solicitação para verificação de edificação irregular de garagem em área pública

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 005-2022 - SAMAE
Publicação Nº 3871185

EXTRATO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 004-2022

ESPÉCIE: acréscimo. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. PROCESSO LICITATÓRIO: 005/2022; VALOR: R$ 6.860,00. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.002.1192.0017.0512.0301.34490519900000.020000000; VIGÊNCIA: 10/06/2022. DATA DA ASSINATURA: 
03/05/2022; FISCAL: Diego Ribeiro Pena. CONTRATADA: Sete Construções Eireli inscrita no CNPJ nº 08.533.925/0001-00. Diretor do SAMAE.

Brusque, 03 de maio de 2022.

PUBLIQUE-SE

Luciano Camargo
Diretor Presidente
SAMAE - Brusqu

PORTARIA 017-2022 IBPREV
Publicação Nº 3871513

Portaria n° 017/2022
Concede benefício de Aposentadoria Voluntária a
MARCIA APARECIDA SIMONES CASTRO

O Diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 111, inciso II, alínea ‘a’ 
e §1° da Lei Orgânica Municipal de Brusque, c/c o Decreto Municipal n° 8.436/2019, portaria n° 13.586 de 01 de janeiro de 2021, artigos 
31, §3º, VI da LC 174/2011, e com fundamento no artigo 40, §1º, III, b, da Constituição Federal, art. 37 da Lei Complementar Municipal nº 
174/2011 e art. 2° da Lei Complementar Municipal 356/2021,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder, conforme processo IBPREV nº 30/2022, benefício de Aposentadoria Voluntária à MARCIA APARECIDA SIMONES CASTRO, 
CPF nº 015.488.999-76, matrícula nº 16799-01, lotado na Prefeitura Municipal de Brusque, no cargo de Agente Serviços Especiais.

Art. 2° - O benefício concedido por esta portaria será pago com recursos do Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS.

Art. 3º - A aposentadoria terá início a partir do dia 02/05/2022 – segunda-feira.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, em 29 de abril de 2022.

Humberto Martins Fornari
Diretor-Presidente
IBPREV
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PORTARIA 019-2022 IBPREV
Publicação Nº 3871516

Portaria n° 019/2022
Concede benefício de Aposentadoria Voluntária a
SANIRA DUTRA DOS SANTOS

O Diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência, no exercício das atribuições que lhe conferem o art. 111, inciso II, alínea ‘a’ 
e §1° da Lei Orgânica Municipal de Brusque, c/c o Decreto Municipal n° 8.436/2019, portaria n° 13.586 de 01 de janeiro de 2021, artigos 
31, §3º, VI da LC 174/2011, e com fundamento no artigo 40, §1º, III, b, da Constituição Federal, art. 37 da Lei Complementar Municipal nº 
174/2011 e art. 2° da Lei Complementar Municipal 356/2021,

RESOLVE:

Art. 1° - Conceder, conforme processo IBPREV nº 26/2022, benefício de Aposentadoria Voluntária à SANIRA DUTRA DOS SANTOS, CPF nº 
485.739.149-04, matrícula nº 69238700, lotado na Prefeitura Municipal de Brusque, no cargo de Agente Serviços Especiais.

Art. 2° - O benefício concedido por esta portaria será pago com recursos do Plano Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social 
– RPPS.

Art. 3º - A aposentadoria terá início a partir do dia 02/05/2022 – segunda-feira.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, em 03 de maio de 2022.

Humberto Martins Fornari
Diretor-Presidente
IBPREV

PORTARIA Nº 145-2022-SAMAE
Publicação Nº 3871530

PORTARIA Nº 145/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e:

Considerando que o SAMAE é uma autarquia municipal criada pela Lei 183/1965 alterada pela Lei nº 1970/1994, sendo responsável pelo 
serviço essencial de captação, tratamento e distribuição de água potável aos munícipes,

Considerando que o tratamento e distribuição de água é considerado serviço essencial nos termos do art. 10, inciso I da Lei Federal 
7.783/1989, e assim sendo, não podendo ter suas atividades comprometidas ou paralisadas pela falta de profissionais;

Considerando a necessidade mão de obra para executar serviços de consertos e colocação de redes de água e ligações de água, bem como 
para andamento das obras que estão sendo executadas pelo SAMAE sendo que não há aprovados em concurso público que possam ser 
aproveitados, as vagas necessitaram ser completadas através do Processo Seletivo Simplificado;

Considerando que as prorrogações das contratações se dão para assegurar a prestação de serviços essenciais, em razão de afastamento, 
dispensa, demissão, aposentadoria ou falecimento, bem como da inexistência de pessoal concursado, cuja ausência possa prejudicar os 
serviços devidos à população de acordo com a Lei nº 4.442/2021;

RESOLVE

Art. 1º. Prorrogar pelo período de 03/05/2022 a 02/05/2023, a contratação temporária oriunda do Processo Seletivo Simplificado SAMAE 
001/2021, do servidor 524662-00 JANIR DOS SANTOS FUCK, na função de Agente Hidráulico.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 03/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

Brusque/SC, 02 de maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral
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PORTARIA Nº 146-2022-SAMAE
Publicação Nº 3872082

PORTARIA SAMAE Nº 146 /2022

O Diretor Presidente do SAMAE, nomeado pela portaria 14.334/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009:

RESOLVE:

Art. 1º Destituir todos os membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria nº 010/2022.

Art. 2º Nomear como membros da Comissão permanente de Licitação os servidores citados abaixo:
ANDERSON MANRICH- 13943-0
JEAN WONS FERNANDES- 3760
LENOMIR DE FARIA- 3344-0
ALIRIO PEDRO DOS SANTOS FILHO- 21032-0
ALEXANDRE ADRIANO AMORIM- 647-0

Art. 3º A Presidência cabe ao primeiro nomeado.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de maio de 2022.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 147-2022-SAMAE
Publicação Nº 3872083

PORTARIA SAMAE Nº 147 /2022

O Diretor Presidente do SAMAE, nomeado pela portaria 14.334/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009:

RESOLVE:

Art. 1º Destituir todos os membros da Comissão para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD no SAMAE de Brusque, 
nomeados pela Portaria nº 067/2022 e 096/2022.

Art. 2º Nomear da Comissão para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD no SAMAE de Brusque, os servidores citados 
abaixo:

LARISSA DE PADUA BOZIO 534323-0
JUSSARA PETERMANN 513091-0
OSVALDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR- 26808-2
DIEGO RIBEIRO PENA 21083-0
DANIELA MORITZ- 528706-0

Art. 3º A Presidência cabe ao primeiro nomeado.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de maio de 2022.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 148-2022-SAMAE
Publicação Nº 3872084

PORTARIA SAMAE Nº 148 /2022

O Diretor Presidente do SAMAE, nomeado pela portaria 14.334/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009:

RESOLVE:
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Art. 1º Fica alterada a Comissão Interna para Formação Continuada de Servidores, CIFCS, instaurada pela Portaria nº 060/2021 e revogada 
pela Portaria 143/2022, com implementação de novas atribuições.

Art. 2º Fica atribuída a comissão a responsabilidade de realizar pesquisas com todos os servidores da Autarquia SAMAE, com o objetivo de 
levantar as necessidades de treinamentos e desenvolvimentos.

Art. 3º A Comissão nomeada fica incumbida de buscar por parcerias, junto a ESAP –ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE BRUSQUE, 
para oferecimento dos treinamentos necessários.

Art. 4º Ficam nomeados os servidores relacionados abaixo para compor a Comissão Interna para Formação Continuada de Servidores, 
CIFCS:

WILSON SCHMIDT JUNIOR 46450-1
JULIANO PEREIRA 8362-0
MURILO SOARES DA SILVA 18074-2
PEDRO MIRANDA 7714-0
VALMIR GONÇALVES JUNIOR 8249-2

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de maio de 2022.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 149-2022-SAMAE
Publicação Nº 3871542

PORTARIA Nº 149/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e de acordo com o Art. 119, Parágrafo Único e Art.122, da Lei Complementar Nº. 147/09, ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS:

RESOLVE

Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Matrícula Contrato Nome do Servidor Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
524174 01 Mauricio Pavesi Figueredo 09/05/2022 18/05/2022 10
8168 00 Jaime Peloi Guebarro 09/05/2022 18/05/2022 10
21105 00 Valdemir José da Silva 1605/2022 25/05/2022 10
46450 01 Wilson Schmidt Junior 26/05/2022 04/06/2022 10

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

Brusque, 03 de Maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral

PORTARIA Nº 150-2022-SAMAE
Publicação Nº 3871554

PORTARIA Nº 150/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e de acordo com o Art. 119, Parágrafo Único e Art.122, da Lei Complementar Nº. 147/09, ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS:

RESOLVE

Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Matrícula Contrato Nome do Servidor Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
21008 00 Paulo Henrique Flores 09/05/2022 28/05/2022 20
24376 00 Rafael Barbosa do Amaral 09/05/2022 28/05/2022 20

https://esap.brusque.sc.gov.br/
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Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de Maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral

PORTARIA Nº 151-2022-SAMAE
Publicação Nº 3871564

PORTARIA Nº 151/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e de acordo com o Art. 119, Parágrafo Único e Art.122, da Lei Complementar Nº. 147/09, ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS:

RESOLVE

Art. 1º – Convalidar as férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Matrícula Contrato Nome do Servidor Início Gozadas Final Gozadas Dias Gozo
32026 01 Josue Nunes 20/12/2021 03/01/2022 15

Art. 2º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Matrícula Contrato Nome do Servidor Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
32026 01 Josue Nunes 09/05/2022 23/05/2022 15
32026 01 Ronaldo Marcos Coelho 09/05/2022 07/06/2022 30
524034 00 Anilto José Delfes 30/05/2022 28/06/2022 30

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de Maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral

PORTARIA Nº 152-2022-SAMAE
Publicação Nº 3871565

PORTARIA Nº 152/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e de acordo com o Art. 119, Parágrafo Único e Art.122, da Lei Complementar Nº. 147/09, ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS:

RESOLVE

Art. 1º – Conceder férias ao(s) servidor(es) relacionado(s), conforme segue:
Matrícula Contrato Nome do Servidor Início Gozo Final Gozo Dias Gozo
28304 00 Romilson Moreira Oliveira 10/05/2022 29/05/2022 20
522287 00 Carine Baptista 23/05/2022 11/06/2022 20

Art. 2º – Conceder 10 dias de férias em pecúnia aos servidores relacionados no art.1º com fulcro no art. 126 da Lei Complementar nº 
147/2009.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de Maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral
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PORTARIA Nº 153-2022-SAMAE
Publicação Nº 3872085

PORTARIA SAMAE Nº 153 /2022

O Diretor Presidente do SAMAE, nomeado pela portaria 14.334/2022, no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 101, inciso I e art. 
111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009:

RESOLVE:
Art. 1º Destituir os membros da Comissão Permanente de Gestão de Água e Faturamento, nomeados pela Portaria nº 192/2021;

Art. 2º Nomear os membros da Comissão Permanente de Gestão de Água e Faturamento, conforme citados abaixo:

LARISSA BEATRIZ STEDILE BONONOMI
GILBERTO DOS ANJOS
GILBERTO CESAR ALBRECHT
DAVI FRIES
ANAURI SCHAFER

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de maio de 2022.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 155-2022 -SAMAE
Publicação Nº 3872086

PORTARIA Nº 155/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE;

RESOLVE

Art. 1º Rescindir o contrato por tempo determinado, pelo término do prazo, da servidora 518735-01 ANA LUIZA DOS SANTOS CARDOSO, 
Agente de ETA;

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 03/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Brusque, 03 de maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral

PORTARIA Nº 156-2022-SAMAE
Publicação Nº 3872087

PORTARIA Nº 156/2022

A Diretora Geral do SAMAE de Brusque nomeada pela Portaria 14.333 de 24/03/2022 no uso de suas atribuições e de acordo com artigo 
101, inciso I e art. 111 §1º da Lei orgânica Municipal, combinado com Art. 6º parágrafo único da Lei Complementar nº 147/2009 e Portaria 
132/2022/SAMAE, e:

Considerando que o SAMAE é uma autarquia municipal criada pela Lei 183/1965 alterada pela Lei nº 1970/1994, sendo responsável pelo 
serviço essencial de captação, tratamento e distribuição de água potável aos munícipes,

Considerando que o tratamento e distribuição de água é considerado serviço essencial nos termos do art. 10, inciso I da Lei Federal 
7.783/1989, e assim sendo, não podendo ter suas atividades comprometidas ou paralisadas pela falta de profissionais;

Considerando que as contratações se dão para assegurar a prestação de serviços essenciais, em razão de afastamento, dispensa, demis-
são, aposentadoria ou falecimento, bem como da inexistência de pessoal concursado, cuja ausência possa prejudicar os serviços devidos à 
população de acordo com a Lei nº 4442/2021;

RESOLVE
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Art. 1º. Admitir pelo período de 04/05/2022 a 03/05/2023, a contratação temporária oriunda do Processo Seletivo Simplificado SAMAE 
001/2022, conforme classificação:

Em 7º lugar, para a função de Agente de ETA: ANA LUIZA DOS SANTOS CARDOSO;

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 04/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

Brusque/SC, 03 de maio de 2022.

ANELISE NAGEL KETZER
Diretora Geral

PORTARIA Nº 42 DE 2022-LEGISLATIVO
Publicação Nº 3871511

Portaria Nº 42, de 3 de maio de 2022.
Concede Licença Prêmio.

O Presidente da Câmara Municipal de Brusque, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o pagamento da Licença Prêmio não gozada e trabalhada, por sessenta dias, em duas parcelas, referente ao período de 
1º/12/2014 a 30/11/2019 à servidora Silvana Ventura, ocupante do cargo de Agente Administrativo - Recepção do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal.

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

Brusque, 03 de maio de 2022.

Ver. Alessandro André Moreira Simas
Presidente

Registre-se e Publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

Jefferson Silveira
Diretor Geral

PORTARIA Nº 552-2022-ERRATA
Publicação Nº 3871612

ERRATA

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
Resolve:
Art. 1º. Retificar em partes a Portaria N. 552/2022 , publicada em 06 de abril de 2022 no Diário Oficial dos municípios – DOM/SC conforme 
segue:

ONDE SE LÊ:
Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, o 
servidor MARILIA LUETZOW, matrícula n° 10000238341-01, ocupante do cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, lotado na Secre-
taria Municipal de Educação, em decorrência do atestado médico a contar do dia 10/03/2022 sendo concedido afastamento entre os dias 
25/03/2022 a 30/04/2022
LEIA-SE:
Art. 1° -Suspender do Estágio Probatório da servidora MARILIA LUETZOW, matrícula n° 10000238341-01, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para tratamento de saúde na modalidade auxílio-doença, em decorrên-
cia do atestado do dia 10/03/2022, ficando suspenso a contar de 25/03/2022 até 30/04/2022

Art. 2º As demais informações constantes na Portaria supramencionada permanecem inalteradas.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 05 de maio de 2022

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 729-2022
Publicação Nº 3871615

PORTARIA Nº 729/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1° -Prorrogar a suspensão do Estágio Probatório da servidora MARILIA LUETZOW, matrícula n° 10000238341-01, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de PROFESSOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação para tratamento de saúde na modalidade auxílio-doença a 
contar do dia 01/05/2022 até 26/05/2022

Parágrafo Único - A suspensão do Estágio Probatório do artigo supracitado será observada nos termos do art. 26,§ 5°, alínea c, item 1, da 
Lei Complementar n° 147, de 25 de setembro de 2009.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/05/2022 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 770-2022
Publicação Nº 3871617

PORTARIA Nº 770/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do art. 5º da Lei Complementar 313/2020 de 29/04/2020, por meio 
da Instrução Normativa 001/2020, requerido pela servidora LUCIA PEREIRA DAMASCENA RODRIGUES, matrícula n° 678350-02, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de SERVENTE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria de Turismo entre os dias 01/04/2022 a 27/09/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 5° da LC 313/2020 está em conformidade com o art. 1º, da Normativa 001/2020 .

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. com efeitos a contar de 01/04/2022 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 02 de maio de 2022

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 772-2022
Publicação Nº 3871619

PORTARIA Nº 772/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora MARA CRISTINA DA CRUZ CASAGRANDE, matrícula n° 403059-
08, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE , lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 
22/04/2022

Paragrafo único - O retorno ao exercício do cargo é em decorrência da alta médica concedida com fulcro no art. 5º, da LC 313/2020 por 
meio da Instrução Normativa 001/2020, Art. 11º.
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Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 22/04/2022 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 05 de maio de 2022
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 773-2022
Publicação Nº 3871621

PORTARIA Nº 773 /2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.

RESOLVE:

Art. 1° - Retornar ao exercício do cargo de provimento efetivo a servidora EUGENIA REGINA DOS SANTOS, matrícula n° 1042394-01, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE SERVIÇOS ESPECIAIS, lotada na Secretaria Municipal de Orçamento, Finanças e 
Patrimônio , a contar de 01/05/2022.

Paragrafo único - O retorno ao exercício do cargo é em decorrência da alta médica concedida com fulcro no art. 5º, da LC 313/2020 por 
meio da Instrução Normativa 001/2020, Art. 11º.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/05/2022 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 774-2022
Publicação Nº 3871622

 PORTARIA Nº 774/20222

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.

RESOLVE:

Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, o 
servidor ANTONINHO DA COSTA LEITE, matrícula n° 509345-05, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE SERVIÇOS ESPE-
CIAIS, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, em decorrência do atestado médico a contar do dia 19/04/2022 sendo 
concedido afastamento entre os dias 04/05/2022 a 17/07/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1º da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 04/05/2022

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica
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PORTARIA Nº 775-2022
Publicação Nº 3871624

 PORTARIA Nº 775/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do art. 5º da Lei Complementar 313/2020 de 29/04/2020, por meio da 
Instrução Normativa 001/2020, requerido pelo servidor RICARDO PINTO JULIANI, matrícula n° 4124839-01, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de MÉDICO ESPECIALISTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 01/05/2022 a 10/06/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 5° da LC 313/2020 está em conformidade com o art. 1º, da Normativa 001/2020 .

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01/05/2022.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 776-2022
Publicação Nº 3871627

 PORTARIA Nº 776/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do art. 5º da Lei Complementar 313/2020 de 29/04/2020, por meio da 
Instrução Normativa 001/2020, requerido pelo servidor VILSON CESAR BERNARDINELLI , matrícula n° 4129199-01, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos entre os dias 01/05/2022 a 
25/10/2022

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 5° da LC 313/2020 está em conformidade com o art. 1º, da Normativa 001/2020 .

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. com efeitos a contar de 01/05/2022 revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 777-2022
Publicação Nº 3871629

 PORTARIA Nº 777/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.
RESOLVE:
Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, a ser-
vidora SUELI MENEGAZZO HERMES, matrícula n° 776424-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de SERVENTE SERVIÇOS GERAIS, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do atestado médico a contar do dia 11/04/2022 sendo concedido afastamento 
entre os dias 26/04/2022 a 31/05/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1º da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.
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Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 26/04/2022

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 778-2022
Publicação Nº 3871630

 PORTARIA Nº 778/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do art. 5º da Lei Complementar 313/2020 de 29/04/2020, por meio 
da Instrução Normativa 001/2020, requerido pela servidora ERICA RODRIGUES FREIRE, matrícula n° 4116593-01, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de ENFERMEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 20/04/2022 a 19/05/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 5° da LC 313/2020 está em conformidade com o art. 1º, da Normativa 001/2020 .

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 20/04/2022.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022

Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 780-2022
Publicação Nº 3871632

 PORTARIA Nº 780/2022

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.

RESOLVE:

Art. 1° - Afastar em decorrência de licença – Auxílio Doença – concedido nos termos do Art. 5º. Lei Complementar 313 de 29/05/2020, 
a servidora ANGELICA DIAS PINHEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 938645-03, ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE CO-
MUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência do atestado médico a contar do dia 20/04/2022 sendo 
concedido afastamento entre os dias 05/05/2022 a 19/05/2022.

Parágrafo Único - A licença concedida no art. 1° está em conformidade com o Art. 1º da Normativa 001/2020 de 29/04/2020.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 05/05/2022

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022.
Registre-se e publique-se no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica
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PORTARIA Nº 781-2022
Publicação Nº 3871634

PORTARIA Nº 781/2021

O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica, designado através da Portaria nº 13.579/2021, no uso de suas atribuições legais, 
de acordo com o art. 111, II, III e c/c com o Decreto 8.818/2021.

RESOLVE:

Art. 1° -Suspender do Estágio Probatório da servidora HELENA MARIA GONÇALVES, matrícula n° 4178360-08, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de MONITOR ESCOLAR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para tratamento de saúde na modalidade auxílio-doença, 
em decorrência do atestado do dia 19/04/2022, ficando suspenso a contar de 04/05/2022 até 15/10/2022

Parágrafo Único - A suspensão do Estágio Probatório do artigo supracitado será observada nos termos do art. 26,§ 5°, alínea c, item 1, da 
Lei Complementar n° 147, de 25 de setembro de 2009.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04/05/2022, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 03 de maio de 2022

SAMIRA ALESSANDRA ALVES PINHEIRO
Diretora de Recursos Humanos

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal de Gestão Estratégica

TERMO DE POSSE-BRUNA KREUTZ-030-2022
Publicação Nº 3871239

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

TERMO DE POSSE

O Prefeito Municipal EMPOSSA nesta data a servidora BRUNA KREUTZ, nomeada através da Portaria N. 14.373, de 20 de Abril de 2022, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão como ASSESSORA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS), lotada na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.

A servidora apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições no 
exercício do cargo público.

Brusque, 02 de Maio de 2022.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal

BRUNA KREUTZ
Empossada

TERMO DE POSSE-GISLANE DA SILVA-033-2022
Publicação Nº 3871245

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

TERMO DE POSSE

O Prefeito Municipal EMPOSSA nesta data a servidora GISLANE DA SILVA, nomeada através da Portaria N. 14.389, de 29 de Abril de 2022, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão como ASSESSORA DE PROJETOS CULTURAIS, lotada na Fundação Cultural de Brusque.

A servidora apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições no 
exercício do cargo público.

Brusque, 02 de Maio de 2022.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal

GISLANE DA SILVA
Empossada
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TERMO DE POSSE-JULIANA DA SILVA-031-2022
Publicação Nº 3871251

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

TERMO DE POSSE

O Prefeito Municipal EMPOSSA nesta data a servidora JULIANA DA SILVA, nomeada através da Portaria N. 14.372, de 20 de Abril de 2022, 
para ocupar o cargo de provimento em comissão como DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Social.

A servidora apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições no 
exercício do cargo público.

Brusque, 03 de Maio de 2022.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal

JULIANA DA SILVA
Empossada

TERMO DE POSSE-NEILA BECKER ALBERTON-032-2022
Publicação Nº 3871257

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE

TERMO DE POSSE

O Prefeito Municipal EMPOSSA nesta data a servidora NEILA BECKER ALBERTON, nomeada através da Portaria N. 14.368, de 19 de Abril de 
2022, para ocupar o cargo de provimento em comissão como DIRETORA DE ESCOLA, lotada na Secretaria Municipal da Educação/ E.E.F. 
Alberto Pretti.

A servidora apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições no 
exercício do cargo público.

Brusque, 02 de Maio de 2022.

JOSÉ ARI VEQUI
Prefeito Municipal

NEILA BECKER ALBERTON
Empossada
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LISTAGEM FINAL PROGRAMA ARTHUR SCHLÖSSER DE INCENTIVO AO ESPORTE - ATLETA-FME-2022
Publicação Nº 3871218

 

LISTAGEM FINAL PROGRAMA ARTHUR SCHLÖSSER DE
INCENTIVO AO ESPORTE – ATLETA

ADRIANA DA SILVA PINHEIRO (FUTEBOL)

AGENOR CACHOEIRA QUIRINO (TAEKWONDO)

AILSON VENERA (BOLÃO 23)

ALESSANDRA ENGLER (VOLEIBOL)

ALESSON MARTINS DOS SANTOS (JIU-JITSU)

ALLYSSON DA CONCEIÇÃO (JIU-JITSU)

ALOISIO HARLE (TIRO ARMAS CURTAS)

AMANDA K. GOMES DE SOUSA (FUTSAL)

ANDRÉ EDUARDO GOHR (CICLISMO)

ANDREY CARLOS JUNGES (XADREZ)

ÁQUILA ROUX (CICLISMO)

ARIEL JOÃO DA SILVA (CICLISMO)

ARILTON GIBSON FERREIRA (MMA)

ARQUIDALLY SOUZA DOS SANTOS (BASQUETE)

ARTHUR BITTENCOURT ASSINO (NATAÇÃO)

ARTHUR ROSA NASCIMENTO CORREA (BASQUETE)

AUDREN ROSE DE  MENDOÇA CORRÊA (VOLEIBOL)

BEATRIZ NUNES PEREIRA (GINÁSTICA RÍTMICA)

BRAULIN BECKER (CICLISMO)

CAIO ALEXANDRE CAMILO AGUIAR (JUDÔ)

CAMILA CAROLINA DA COSTA VOSS (TENIS DE MESA PARADESPORTO)
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CAMILA CAROLINE MIRANDA SILVA (VOLEIBOL)

CAMILA FRACIELI BORGES (FUTSAL)

CAMILA SILVA NICOLETTI (VOLEIBOL)

CAROLINE BEDENDO (FUTSAL)

CAROLINE COSTA MIGUEL (VOLEIBOL)

CAUÃ DOS SANTOS (HANDEBOL)

CESAR AUGUSTO PIRES TRIGO (JUDÔ)

CESAR DEICHMANN JUNIOR (NATAÇÃO)

CESOMAR PEREIRA NETO (BASQUETE)

DANIEL DANDOLINI IMHOF (TIRO ARMAS LONGAS)

DANIELA CRISTINA BAUM (VOLEIBOL)

DIEGO GUSSÃO RODRIGUES (JIU-JITSU)

DIEGO TEIXEIRA AGA (BASQUETE)

DIEGO WERNER (VÔLEI DE PRAIA)

DIOGO LUIZ HAMMES (JIU-JITSU)

DITMAR THOMSEN (BOLÃO 16)

EDEMILSON FERREIRA (BOCHA PARADESPORTO)

EDSON JOSÉ BOIAGO LENK (NATAÇÃO PARADESPORTO)

EDSON LAURINDO (BASQUETE PARADESPORTO0

ELOISE KOEPP AMADO (VOLEIBOL)

EMILY DELFINO DOS SANTOS (VOLEIBOL)

EMILY TELES DE OLIVEIRA (FUTSAL)

ENDRIO KAHL DO VALE (BASQUETE)

ENZO RICARDO FARIA (BASQUETE)

ERICK RODRIGUES CAMILO (BASQUETE)

ESTER KRUEL GOULART (PATINAÇÃO ARTÍSTICA)

EVERTON LUIS MUNCH (CICLISMO)

EZEQUIEL GRACIKI (HANDEBOL)
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EZEQUIEL T. DA SILVA (BOXE)

FABIO PAZA (BOLÃO 16)

FARLEY DOS SANTOS PAIVA (FUTVOLEI)

FELIPE GUILHERME BRICK (CICLISMO)

FERNANDO ROSA (HANDEBOL)

FILIPE BRITO WEHMUTH (BASQUETE)

FLAVIA ALONSO DE CARVALHO (FUTSAL)

GABRIEL ASSUNÇÃO VARGAS RIBEIRO (BASQUETE)

GABRIELA ZOSCHKE (NATAÇÃO)

GIAN LUCAS VENERA (BOLÃO 23)

GILBERTO RADTKE JUNIOR (CICLISMO)

GILBERTO VEIGA DE GOIS (CICLISMO)

GLÁUCIA ALINE LUDESCHER (VOLEIBOL)

GUILHERME RIBEIRO (CICLISMO)

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA (CICLISMO)

GUSTAVO LUIS DALAGNOLLI (XADREZ)

GUSTAVO RIBEIRO ALVES (JUDÔ)

HALYSSON HENRIQUE FERREIRA (CICLISMO)

HELOÍSA CÁSSIA MENDES DE ALMEIDA (GINÁSTICA RÍTIMICA)

HENRIQUE LEONI LIRA (VÔLEI DE PRAIA)

IGOR RIBEIRO DIAS (HANDEBOL)

IGOR SCHNEIDER IZABEL (HANDEBOL)

ISABELLE MARIA J. DE SOUZA (FUTSAL)

IVAN CARLOS BETTE (JIU-JITSU)

JANAINA DO NASCIMENTO GOGOI (FUTSAL)

JESSICA DE SOUZA (FUTSAL)

JOÃO AUGUSTO HODECKER (CICLISMO)

JOÃO LENO SANTOS FURTADO (JUDÔ)
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JOÃO VICTOR ROSSATO DE LIMA (JIU-JTSU)

JORGE RICARDO JESCKE (BOCHA PARADESPORTO)

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR (BASQUETE)

JOSÉ RICARDO LANA (CICLISMO)

JOSÉ VITOR DIAS PEREIRA (VOLEIBOL)

KAOANE LOCH (VOLEIBOL)

KARINA RODRIGUES DOS SANTOS (FUTSAL)

KARLA LUIZE GOEDERT (VOLEIBOL)

KASSIANA ANTUNES DE OLIVEIRA (FUTSAL)

KATIA DE AZEVEDO CABRAL (JIU-JTSU)

KAUÃ NÓBREGA DA SILVA (JUDÔ)

KEMILI DOS SANTOS INACIO (FUTSAL)

KEVIN LUIZ NASCIMENTO (BASQUETE)

KEYT ALVES RAMALHO (VOLEIBOL)

KLEBER HEIL JUNIOR (FUTVOLEI)

LAURA BEATRIZ DE SOUZA (NATAÇÃO)

LAURA LIOTTO MARCON (PATINAÇÃO ARTÍSTICA)

LIGIA RACHEL NASCIMENTO MONTABÃO (FUTSAL0

LUCAS BRITO DE CAMPOS (BASQUETE)

LUCAS HENRIQUE MOREIRA (BASQUETE)

LUCAS KAYQUE DA SILVA (BOXE)

LUCAS MORESCO ZIMMERMANN (CICLISMO)

LUIS FERNANDO GONÇALVES SHLINDWEIN (BASQUETE)

LUIS HENRIQUE AMORIM KNABBEN (BASQUETE)

MARCELO NICOLETTI (BOLÃO 16)

MARCO ANTONIO GARCIA (HANDEBOL)

MARCOS EVERSON BARBOSA QUIRINO (TAEKWONDO)

MARCOS VINICIUS SCHMIDT (BASQUETE PARADESPORTO)
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MARIA FERNANDA PEDRINI DIETRICH (NATAÇÃO)

MARIANA DE JESUS (ATLETISMO)

MARIANA MARLI PEREIRA (CICLISMO)

MATHEUS BERNARDO MACEDO VICENTE (BASQUETE)

MATHEUS CAMARGO DA SILVA (NATAÇÃO)

MATHEUS FELIPE ODISI (VÔLEI DE PRAIA)

MATHEUS PEDRINI ALVES DOS SANTOS (NATAÇÃO)

MATHEUS RHEINE CORREA DE SOUZA (NATAÇÃO PARADESPORTO)

MISSIARA LUIZA PAPST (FUTSAL)

NICOLE CAROLINE DA SILVA (GINÁSTICA RÍTMICA)

NICOLE ROSSINSK HAMES (GINÁSTICA RÍTMICA)

NICOLI VITORIA DE OLIVEIRA (BOXE)

NICOLLY CREPAS DOMINGOS (GINÁSTICA RÍTMICA)

ODIR TABARELLI JUNIOR (ARMAS CURTAS)

PAULO HENRIQUE  HODECKER (VÔLEI DE PRAIA)

PAULO RICARDO G. PEREIRA DA COSTA (KICKBOXING)

PEDRO FLOR (XADREZ)

RAFAEL CARLOS PEREIRA (BASQUETE)

RAFAEL DE SOUSA MONTEIRO (JUDÔ)

RAI KOEHLER STRAZER (NATAÇÃO)

RENATO PEREIRA (CICLISMO)

RODRIGO GOMES DA SILVA (BASQUETE)

RODRIGO HANG (CICLISMO)

RUAN IZAIR SOUZA (JIU-JITSU)

SAMUEL DIEGOLI (BASQUETE)

SAMUEL NIELS (CICLISMO)

SOELITO GOHR (CICLISMO)

STHEFANI DOGNINI (GINÁSTICA RÍTMICA)

THAISSA COMANDOLLI (PATINAÇÃO ARTISTICA)
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THAYLINE SANTOS DE OLIVEIRA (FUTEBOL)

THIAGO MORRELLI (VOLEIBOL)

VALDIRIO VANOLLI (BOLÃO 16)

VINICIUS DE OLIVEIRA ROLINSKI (JIU-JITSU)

VITOR HUGO DOS SANTOS (JUDÔ)

VITÓRIA ZEN BARBI (GINÁSTICA RÍTMICA)

WELINTON VOSS (FUTSAL PARADESPORTO)

WELISSA DE SOUZA GONZAGA (VOLEIBOL)

YASMIN BEDNARCZUK DE LARA (VOLEIBOL)
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LISTAGEM FINAL PROGRAMA ARTHUR SCHLÖSSER DE INCENTIVO AO ESPORTE - TÉCNICO-FME-2022
Publicação Nº 3871226

 

LISTAGEM FINAL PROGRAMA ARTHUR SCHLÖSSER DE
INCENTIVO AO ESPORTE - TÉCNICO 

ANDERSON JEISON ADOLFO DA SILVA (HANDEBOL)

ANDERSON MACHADO MENEZES (FUTSAL)

ANDRÉ RICARDO MARINHO (NATAÇÃO)

BENTO ELIOMAR SGROTT (VOLEI DE PRAIA)

BRUNA LOMBARDI (GINÁSTICA RÍTMICA)

BRUNO DA SILVA BARBOSA (VOLEI DE PRAIA)

CAROLINE BEZERRA (FUTSAL)

CLAUTER DE BARROS LIMA (VOLEI ADAPTADO)

DANIEL DE PAULA (BASQUETE)

DORIMAR DE JESUS (FUTEBOL)

DURVAL ALVES PRADO CUNHA (BASQUETE PARADESPORTO)

EVERTON LUIZ DO NASCIMENTO (VOLEIBOL)

FRANCIELE APARECIDA CHEMERES CUNHA (HANDEBOL)

FRANCISCO AURELIO NASGUEWITZ (BOLÃO 16)

GERMANO GELATTI BIANCHINI (JUDÔ)

GUILHERME CAPOANO PROCOPIO MACHADO (BASQUETE)

GUSTAVO JOSENDE CAETANO (BASQUETE PARADESPORTO)

GUSTAVO LUIZ DE SOUZA VINOTTI (TÊNIS DE MESA)

HELIO PEREIRA DOS SANTOS (FUTEBOL)

IZABELLY WOELLWER (FUTSAL)

JACI FRANCISCO VECHANI (FUTEBOL)

KAMILLA NASCIMENTO (BOXE)

LEANDRO LEAL (FUTEBOL)

LUANA GOMES DE AMARAL (PATINAÇÃO ARTÍSTICA)

LUCIANO FURTADO (HANDEBOL)
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LUÍS CARLOS VIEIRA (HANDEBOL)

LUIZ ANTÔNIO MORETTO (VOLEIBOL)

MAIRON ZUQUI (FUTEBOL)

MANOELE FERREIRA ROMERO (FUTEBOL)

MARCIO SOARES DE ANDRADE (BASQUETE)

MARCO AURELIO CHAVES (FUTEBOL)

MARLON SOARES BORDIN (BOXE)

MATHEUS ORSINI DIEGOLI (NATAÇÃO)

MAURICIO THOMAS (VOLEIBOL)

MILANA ZANON (DANÇA)

MOACIR MAQUES (KARATÊ)

ODIRLEY DA SILVA SIMAS (JUDÔ)

PATRÍCIA DOS SANTOS DA ROSA (DANÇA)

PEDRINHO ROSA (BOLAO 23)

ROGERIO FARCILI TRINDADE (NATAÇÃO PARADESPORTO)

SOLIS QUEIROZ DUARTE (FUTEBOL)

THIAGO SANTOS COELHO (GINÁSTICA RÍTMICA)

VALTER GOMES (JIU-JITSU)

VLADIMIR ANTUNES NEUBUSER (VOLEIBOL)

WALTER TELES DE OLIVEIRA JUNIOR (JIU-JITSU)

ZENAIR FÁTIMA BARBOSA (TAEKWONDO)
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Caçador

prefeitura

DECRETO Nº 10.177
Publicação Nº 3870927

DECRETO Nº 10.177, de 29 de abril de 2022.

Designa fiscal de atas de registro de preços.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto 
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Rafael Renato Seidel para exercer a fiscalização das Atas de Registro de Preços nºs 60/2022, 61/2022, 62/2022, 
63/2022, 64/2022, 65/2022 e 66/2022, vinculados ao Processo Licitatório nº 23/2022 – Pregão Presencial nº 08/2022, que têm por objeto 
confecção de material impresso para as Secretarias, Autarquias e Fundos do Município.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Administração, em 29 de abril de 2022.

Cleony Lopes Barboza Figur – SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.

DECRETO Nº 10.183
Publicação Nº 3872013

DECRETO Nº 10.183, de 3 de maio de 2022.

Suplementa e anula dotações no orçamento geral do Município, exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 
de Caçador, mais o previsto no art. 18, incisos I, II e III, da Lei nº 3.720, de 20 de dezembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Suplementar a importância de R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais) no orçamento geral do Município, conforme 
segue:

4000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.10.2.80 – ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC
4.4.90.00.00 – 0.1.02 – Aplicações Diretas (260) ...........................................................R$ 5.000,00
3.3.90.00.00 – 0.1.02 – Aplicações Diretas (417) .....................................................,.R$ 950.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no art. 1º fica anulada parcialmente a dotação a seguir especificada:

4000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.10.2.83 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
3.3.90.00.00 – 0.1.02 – Aplicações Diretas (417) .......................................................R$ 955.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, de 3 de maio de 2022.

Alencar Mendes – PREFEITO MUNICIPAL.

Osório Elias Timmermann – SECRETÁRIO DA FAZENDA.
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PORTARIA Nº 36.397
Publicação Nº 3870556

PORTARIA Nº 36.397, de 7 de abril de 2022.

O DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto 
nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 128 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER licença prêmio ao Servidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e em exercício na Guarda 
Municipal, especificando código, nome, cargo, período de aquisição e de fruição, conforme segue:

Cód. Nome Cargo Período de aquisição Período de gozo
5063 André Augusto Carneiro Operador Usina Asfalto 02/12/2014 a 01/12/2019 04/04/2022 a 03/05/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Diretor Geral da Guarda Municipal de Caçador, em 7 de abril de 2022.

Alessandro Gonçalves – DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 36.423
Publicação Nº 3871837

PORTARIA Nº 36.423, de 19 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à Servidora a seguir relacionada, lotada na Secretaria Municipal da Educação, afastamento do serviço pelo passamento 
de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:

Código Nome Cargo Total de dias Período do Afastamento
4613 Oristalina Ferreira dos Santos Merendeira Escolar 08 dias 15/04/2022 a 22/04/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 19 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.428
Publicação Nº 3870563

PORTARIA Nº 36.428, de 25 de abril de 2022.

O DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL DE CAÇADOR, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através 
do Decreto nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018 e em conformidade com o art. 73, inciso IV, da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor a seguir relacionado, lotado na Guarda Municipal, afastamento do serviço pelo passamento de familiar, es-
pecificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:

Código Nome Cargo Total de dias Período
10297 Claudio Sonego Guarda Municipal 08 dias 19/04/2022 a 26/04/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Diretor Geral da Guarda Municipal de Caçador, em 25 de abril de 2022.

Alessandro Gonçalves – DIRETOR GERAL DA GUARDA
MUNICIPAL.

PORTARIA Nº 36.439
Publicação Nº 3871842

PORTARIA Nº 36.439, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com a Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal em caráter temporário,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o contrato por tempo determinado da servidora a seguir relacionada, em exercício na Secretaria Municipal da Educação, 
especificando código, nome, portaria de contratação e período da prorrogação:

CÓD NOME PORTARIA DE CONTRATO PERÍODO
16658 Naiara Cavalett do Nascimento Portaria nº 34.211, de 26/02/2021 21/12/2021 a 24/04/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.440
Publicação Nº 3871850

PORTARIA Nº 36.440, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação 
de pessoal em caráter temporário,

CONSIDERANDO a Portaria nº 36.370, de 6 de abril de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em 
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,

CONSIDERANDO a necessidade de adequações no contrato da servidora abaixo mencionada a fim de atender ao interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.370, de 6 de abril de 2022, somente no que se refere a servidora abaixo relacionada, passando 
a vigorar conforme segue:

Nome Cargo Ref CH Atuação Razão Período

Olga Couto Professor de Educação 
Infantil 1/A 40 CMEI Elmar Pereira Rosa VV Angela dos Santos, Lic trat 

Saúde
21/04/2022 a 
18/05/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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PORTARIA Nº 36.441
Publicação Nº 3871854

PORTARIA Nº 36.441, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação 
de pessoal em caráter temporário,

CONSIDERANDO a Portaria nº 36.211, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em 
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,

CONSIDERANDO a necessidade de adequações nos contratos das servidoras abaixo mencionadas a fim de atender ao interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.211, de 04 de março de 2022, somente no que se refere as servidoras abaixo relacionadas, 
passando a vigorar conforme segue:

Nome Cargo Ref CH Atuação Razão Período Pagamento
Dayane Apareci-
da Soares

Professor de Ensino 
Fundamental I 1/A 20 EMEB Ulysses Guimarães Vaga transitória 01/04/2022 a 

19/12/2022
20% regência de 
classe- hab

Daniela Kovalski
Professor de Ensino 
Fundamental I 1/A 40 20h- EMEB Alto Bonito

20h- Pierina S. Perret

Vaga transitória, 
escola em tempo 
integral
VV Luiz Carlos Bala-
tka, SME

01/04/2022 a 
19/12/2022

20% regência de 
classe- hab

Marcia Urupu-
ckua Rumpel

Professor de Ensino 
Fundamental I 1/A 20 EMEB Prof. Maria Luiza 

Martins Barbosa Vaga Transitória 01/04/2022 a 
19/12/2022

20% regência de 
classe- hab

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.442
Publicação Nº 3871858

PORTARIA Nº 36.442, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação 
de pessoal em caráter temporário,

CONSIDERANDO a Portaria nº 36.213, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em 
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,

CONSIDERANDO a necessidade de adequações no contrato da servidora abaixo mencionada a fim de atender ao interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.213, de 04 de março de 2022, somente no que se refere às servidoras abaixo relacionadas, 
passando a vigorar conforme segue:

Nome Cargo Ref CH Atuação Razão Período

Jussara Fonseca Professor de Ensino 
Fundamental I 1/A 20 20h- EMEB Alto Bonito Vaga transitória, escola em tempo 

integral
01/04/2022 a 
19/12/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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PORTARIA Nº 36.443
Publicação Nº 3871862

PORTARIA Nº 36.443, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação 
de pessoal em caráter temporário,

CONSIDERANDO a Portaria nº 36.210, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em 
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,

CONSIDERANDO a necessidade de adequações no contrato da servidora abaixo mencionada a fim de atender ao interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 1º da Portaria nº 36.210, de 04 de março de 2022, somente no que se refere à servidora abaixo relacionada, pas-
sando a vigorar conforme segue:

Nome Cargo Ref CH Atuação Razão Período

Leila Lucimar Gon-
çalves

Professor de Ensino 
Fundamental I 1/A 40 EMEB Prof. Maria Luiza Martins 

Barbosa
Vaga Transitória (Escola em 
Tempo integral)

01/04/2022 a 
19/12/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.444
Publicação Nº 3871866

PORTARIA Nº 36.444, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a contratação 
de pessoal em caráter temporário,

CONSIDERANDO a Portaria nº 36.212, de 04 de março de 2022, que contratou diversos profissionais para o preenchimento de funções em 
caráter temporário na Secretaria Municipal da Educação,

CONSIDERANDO a necessidade de adequações no contrato da servidora abaixo mencionada a fim de atender ao interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o art. 2º da Portaria nº 36.212, de 04 de março de 2022, somente no que se refere à servidora abaixo relacionada, pas-
sando a vigorar conforme segue:

Nome Cargo Ref CH Atuação Razão Período

Renata Mirian Constantini Especialista em Assuntos Edu-
cacionais 1/A 20 EMEB Hilda G. de 

Souza Vaga transitória 25/04/2022 a 
19/12/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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PORTARIA Nº 36.445
Publicação Nº 3871869

PORTARIA Nº 36.445, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16/12/2018, e em conformidade com o art. 18 da Lei Complementar nº 286, de 16/12/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos, Disposições Estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR A CARGA HORÁRIA dos Servidores a seguir relacionados e lotados na Secretaria Municipal da Educação, especificando 
código, nome, cargo, carga horária anterior e atual, escola de atuação, motivo da alteração e período, conforme segue:

Cód. Nome Cargo De Para Escola da Função Período

17828 Elisana Bez Inhaia Professor de Ensino Fundamental II (Lab de 
Informática) 20 40 EMEB Profª Maria Luiza Martins 

Barbosa, Vaga Transitória
04/04/2022 a 
19/12/2022

17572 Fabiana Lima dos Santos 
Mattia de Souza Secretário Escolar 20 40 CMEI Marinei Lopes, VV Gabriela 

dos Santos Lucas, Lic Trat Saúde
04/04/2022 a 
29/04/2022

18312 Joice da Silva Córdova Professor de Ensino Fundamental I 20 40 EMEB Ulysses Guimarães, Vaga 
Excedente

01/04/2022 a 
30/06/2022

17811 José Marcos Godoy Professor de Ensino Fundamental II (Projeto 
Judô) 30 40 08h- CEU/ 02h EMEB Pierina San-

tin Perret
11/04/2022 a 
19/12/2022

17376 Juçane Prates Professor de Ensino Fundamental II (história) 10 20
EMEB Pierina Santin Perret, VV 
Luciana Webber, Licença Trat. 
Saúde

27/04/2022 a 
10/05/2022

18296 Marcia Jaqueline Balatka Secretário Escolar 20 40 CMEI Marinei Lopes, VV Gabriela 
dos Santos Lucas, Lic Trat Saúde

07/04/2022 a 
03/04/2022

17702 Mari Cristina Granemann 
Moreira Sinkere Professor de Ensino Fundamental I 20 40 EMEB Esperança, VV Elis Angela 

Wagner, Licença Maternidade

13/04/2022 a 
03/10/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.446
Publicação Nº 3871874

PORTARIA Nº 36.446, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com a Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, e Lei Complementar nº 163, de 
24/02/2010, mais o previsto no art. 60, inciso I, da Lei 8.213, de 24/07/1997, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências,

CONSIDERANDO os atestados médicos apresentados no Departamento de Pessoal da Secretaria de Educação,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de saúde aos Servidores lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ocupantes de 
cargos efetivos e funções em caráter temporário, especificando código, nome do servidor, dias de afastamento e período, conforme segue:

I – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EFETIVOS:

CÓD NOME PERÍODO QUANTIDADE DE DIAS
17443 Aline Balbinotto 27/04/2022 a 11/05/2022 15 dias
17458 Angela dos Santos 19/04/2022 a 17/05/2020 30 dias
14185 Carla Capelari Nunes 11/04/2022 a 09/07/2022 90 dias
3316 Claudete Aparecida Konflanz 09/04/2022 a 07/05/2022 30 dias
2946 Cleci Faganello 18/04/2022 a 17/05/2022 30 dias
10531 Ester Wolff Ferreira 19/04/2022 a 02/05/2022 14 dias
9147 Flávia Beims Mostiak 25/04/2022 a 24/05/2022 30 dias
4263 Francielle Marin Menzel 26/04/2022 a 26/06/2022 62 dias
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3308 Gircela Antunes 19/04/2022 a 17/05/2022 30 dias
17451 Luciana Aparecida Weber 27/04/2022 a 10/05/2022 14 dias
8308 Maria Luciana Moraes dos Santos Barbosa 04/04/2022 a 03/05/2022 30 dias

II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ACT:
CÓD NOME PERÍODO QUANTIDADE DE DIAS
17681 Gircela Antunes 19/04/2022 a 17/05/2022 30 dias

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.447
Publicação Nº 3871876

PORTARIA Nº 36.447, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 113, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à Servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Municipal da Educação, licença por motivo de doença em pessoa 
da família, conforme atestado médico apresentado, especificando código, nome, cargo, familiar, dias de afastamento e período, conforme 
segue:

Cód. Nome do Servidor Cargo Familiar Dias Período

774 Sandra Maria Ferreira Professor Ensino Fundamental mãe 90 19/04/2022 a 
17/07/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.448
Publicação Nº 3871880

PORTARIA Nº 36.448, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com a Lei Complementar nº 163, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal em caráter temporário,

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR o contrato por tempo determinado dos servidores a seguir relacionados, lotados e/ou em exercício na Secretaria Mu-
nicipal da Educação, especificando código, nome, portaria de contratação e período da prorrogação:

Código Nome Cargo C.H. Escola Motivo Período de  
Contratação

18303 Alessandra de Oliveira Matos Professor de Educação Infantil 40 CMEI Elmar Pereira 
Rosa VV Ana Viero, SME 10/04/2022 a 

19/12/2022

18379 Eliana Aparecida Ramos Batis-
ta Padilha

Professor de Ensino Funda-
mental I 20 EMEB Esperança VV Elis Ângela Wagner, 

Lic Maternidade
13/04/2022 a 
03/10/2022

17684 Idinéia Alves de Freitas Professor de Ensino Funda-
mental I 20 EMEB Ulysses Guima-

rães Vaga Excedente 01/05/2022 a 
19/12/2022
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18292 Jeferson José Henke Professor Ensino Fundamental 
II (Projeto Música) 10

06h- CEU/ 03h EMEB 
Tabajara (Quintal 
Social)

Vaga Transitória 11/04/2022 a 
19/12/2022

18362 Jeferson Silva Pontes Professor de Ensino Funda-
mental II (matemática) 30 EMEB Hilda Granemann 

de Sousa
VV Aline Balbinotto, Lic 
Trat Saúde

27/04/2022 a 
11/05/2022

17623 José Moacir Domingues dos 
Santos

Professor de Ensino Funda-
mental I (Filosofia) 10 EMEB Pierina Santin 

Perret Vagas Excedente
02/04/2022 a 
19/12/2022

18325 Leide Daiana Kamienki Jung Auxiliar de Biblioteca 40 EMEB Henrique J 
Berger Vaga Excedente 03/04/2022 a 

19/12/2022

18294 Leonina Voss Hartmann Professor de Ensino Funda-
mental II (história) 20

12h-EMEB Profª Maria 
Luiza Martins Barbosa 
/ 03h-EMEB Hilda G de 
Sousa
03h- EMEB Alto Bonito

VV Luciana Ap Webber, 
Licença Trat de Saúde

27/04/2022 a 
09/05/2022

17633 Marinei Aparecida Saldanha Professor de Ensino Funda-
mental II (arte) 40

06h-CMEI Elmar Pereira 
Rosa / 22h-EMEB Maria 
L. Martins Barbosa / 
08h-EMEB Vereda dos 
Trevos

Vaga Excedente 01/05/2022 a 
19/12/2022

17705 Maristela Cordeiro da Silva Professor de Ensino Funda-
mental I 20 EMEB Hilda Granemann 

de Sousa
Vaga Transitória, Escola 
em Tempo Integral

01/04/2022 a 
19/12/2022

18253 Miriane Salamoni Tesser Professor de Ensino Funda-
mental I 20 EMEB Esperança Vaga Excedente 01/05/2022 a 

19/12/2022

17746 Patricia Villwock Ferreira de 
Andrade

Especialista em Assuntos 
Educacionais 40 EMEB Morada do Sol VV Cleci Faganello, Lic 

Trat Saúde/ férias
22/04/2022 a 
17/05/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.449
Publicação Nº 3871882

PORTARIA Nº 36.449, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 18 da Lei Complementar nº 286, de 16/12/2014, que dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos, Disposições Estatutárias para os Servidores do Magistério Público Municipal e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º REDUZIR a carga horária dos servidores a seguir relacionados, lotados na Secretaria Municipal da Educação, especificando código, 
nome, cargo, carga horária antiga, carga horária atual e data de início da redução, conforme segue:

Cód. Nome Cargo De Para A contar de:

18268 Antônio Kleber de Oliveira Schultz Professor de Ensino Fundamental II (Ed. Física) 40 20 01/04/2022

18299 Luiz Eduardo Chaves Professor de Ensino Fundamental I 40 30 06/04/2022

17816 Marcos dos Santos Lima Professor de Ensino Fundamental II (Ed. Física) 40 30 01/04/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
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PORTARIA Nº 36.451
Publicação Nº 3871884

PORTARIA Nº 36.451, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 73, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à Servidora a seguir relacionada, lotada na Secretaria Municipal da Educação, afastamento do serviço pelo passamento 
de familiar, especificando código, nome, cargo, dias de afastamento e período, conforme segue:

Código Nome Cargo Total de dias Período do Afastamento
18308 Eciane Silvério Professor de Educação Infantil 05 dias 07/04/2022 a 11/04/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.452
Publicação Nº 3871885

PORTARIA Nº 36.452, de 29 de abril de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com competência delegada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, através do Decreto nº 
7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com os arts. 124 e 128 da Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER licença prêmio às servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Secretaria Municipal da Educação, especificando código, 
nome, cargo, local de atuação, período de aquisição e de fruição, conforme segue:

Código Nome Cargo Período de aquisição Período de gozo
8554 Marines Aparecida Favarin Manenti Servente Educação 18/06/2008 a 17/06/2013 02/05/2022 a 31/05/2022

5022 Rosi Maria Fonseca Merendeira Escolar 01/09/2009 a 31/08/2014
01/09/2014 a 31/08/2019

18/04/2022 a 16/06/2022
17/06/2022 a 14/09/2022

1514 Ruth Macedo Maciel Servente Educação 02/09/2013 a 01/09/2018 25/04/2022 a 23/07/2022
8513 Sueli Aparecida de Souza Lima Servente Educação 05/05/2013 a 04/05/2018 04/04/2022 a 02/07/2022

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal da Educação de Caçador, em 29 de abril de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.

PORTARIA Nº 36.502
Publicação Nº 3871888

PORTARIA Nº 36.502, de 2 de maio de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do Decreto nº 7.414, de 16 de fevereiro de 2018, e em conformidade com o art. 179 da 
Lei Complementar nº 56, de 20/12/2004, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Caçador,

CONSIDERANDO o relatório de prestação de serviço extraordinário apresentado,

RESOLVE:
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Art. 1º conceder o pagamento pela prestação de serviço extraordinário, na razão de 50% (cinquenta por cento) à do normal, aos servidores 
abaixo relacionados e lotados na Secretaria Municipal de Educação, especificando código, nome, cargo e número de horas:

Código Nome Cargo Nº de horas
14516 Alcir Pires dos Santos Motorista 59,40
15171 Alessandro Pascale Martins Motorista 27,38
15106 Cristiano Szyndrowski Motorista 60
15200 Genilson de Onegreiros Motorista 60
3268 Hermes Olinto Agusti Marceneiro 34,14
912 Laurindo Rodrigues Motorista 60
1993 Parcival Antonio Pinzigher Motorista de Caminhão 55,19
902 Pedro Cesar Locatelli Motorista 60

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Caçador, em 2 de maio de 2022.

Lenira de Cácia Carneiro Ruppel – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
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ERRATA I - PROCESSO DE LICITAÇÃO 083/2022 – PREGÃO PRESENCIAL – 017/2022
Publicação Nº 3869209

 

  

Página 1 de 2 
Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 

 
ERRATA I 

ALTERAÇÕES DO EDITAL 
EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO N.º 083/2022 

PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2022 

OBJETO 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E 
FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR – SC 

OBS: ALTERAÇÕES MARCADAS COM A FONTE NA COR VERMELHA 
 

1ª ALTERAÇÃO 
 
ONDE ERA 

 
PASSA A SER 

 
2ª ALTERAÇÃO 

 
ONDE ERA 

 
PASSA A SER 

 
3ª ALTERAÇÃO 
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Página 2 de 2 
Avenida Santa Catarina, 195 | Centro | CEP 89.500-124 | Caçador – SC | Fone: (49) 3666-2433 

ONDE ERA 

 
PASSA A SER 

 

  

  

 
ENCERRAMENTO 

Maiores Informações e o Edital completo poderão ser obtidos através da Coordenação de 

Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Caçador–SC, das 13h às 19h; pelo e-mail 

licitacao.convocacoes@cacador.sc.gov.br ou ainda pelo site www.cacador.sc.gov.br. 

Caçador, 03 de maio de 2022. 

 
ALENCAR MENDES 
Prefeito Municipal 
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RESOLUÇÃO Nº 08/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB
Publicação Nº 3871994

 

 
Estado de Santa Catarina  
Município de Caçador/SC  
Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 
 

 
Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais 

Avenida Santa Catarina, 513, Centro, Caçador/SC – Fone: (49) 3563-2759 
E-mail: conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br 

Resolução nº. 08/2022, de 18 de abril de 2022. 
 
Dispõe sobre a aprovação do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico – CMSB para a aquisição 
de materiais e a execução de serviços de 
infraestrutura no imóvel objeto de concessão ao 
Instituto Recicleiros através dos recursos do 
Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

 
O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caçador – CMSB, em 

cumprimento à Lei Municipal nº. 3.606, de 4 de junho de 2020 e à Lei 
Complementar 279, de 16 de julho de 2014, no uso de suas atribuições, 

 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico – CMSB realizada no dia 18 de abril de 2022, conforme Ata 
n°. 15, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a aquisição de materiais e a execução de serviços de 

infraestrutura no imóvel objeto de concessão ao Instituto Recicleiros através dos 

recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

 

Art. 2º Os materiais e os serviços de infraestrutura totalizam o montante 

de R$ 83.715,78 (oitenta e três mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito 

centavos), conforme orçamento em anexo.  

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Caçador/SC, 18 de abril de 2022. 
 
 
 

Tiago Borga 
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 

Tiago Borga
Assinado de forma digital 
por Tiago Borga 
Dados: 2022.04.28 09:18:22 
-03'00'
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RESOLUÇÃO Nº 09/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB
Publicação Nº 3871997

 

 
Estado de Santa Catarina  
Município de Caçador/SC  
Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 
 

 
Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais 

Avenida Santa Catarina, 513, Centro, Caçador/SC – Fone: (49) 3563-2759 
E-mail: conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br 

Resolução nº. 09/2022, de 18 de abril de 2022. 
 
Dispõe sobre a aprovação do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico – CMSB para a realização 
de drenagem no Cemitério Municipal através dos 
recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico. 

 
O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caçador – CMSB, em 

cumprimento à Lei Municipal nº. 3.606, de 4 de junho de 2020 e à Lei 
Complementar 279, de 16 de julho de 2014, no uso de suas atribuições, 

 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico – CMSB realizada no dia 18 de abril de 2022, conforme Ata 
n°. 15, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a realização de drenagem no Cemitério Municipal através 

dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico, no importe de R$ 

162.582,27 (cento e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte 

e sete centavos).  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Caçador/SC, 18 de abril de 2022. 
 
 
 

Tiago Borga 
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 

Tiago Borga
Assinado de forma 
digital por Tiago Borga 
Dados: 2022.04.28 
09:19:04 -03'00'
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RESOLUÇÃO Nº 10/2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB
Publicação Nº 3871998

 

 
Estado de Santa Catarina  
Município de Caçador/SC  
Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 
 

 
Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais 

Avenida Santa Catarina, 513, Centro, Caçador/SC – Fone: (49) 3563-2759 
E-mail: conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br 

Resolução nº. 10/2022, de 18 de abril de 2022. 
 
Dispõe sobre a aprovação do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico – CMSB para a 
contratação de uma empresa especializada para 
estudo, projeto e planejamento de ampliação e 
operação do aterro municipal de Caçador através 
dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento 
Básico. 

 
O Conselho Municipal de Saneamento Básico de Caçador – CMSB, em 

cumprimento à Lei Municipal nº. 3.606, de 4 de junho de 2020 e à Lei 
Complementar 279, de 16 de julho de 2014, no uso de suas atribuições, 

 
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico – CMSB realizada no dia 18 de abril de 2022, conforme Ata 
n°. 15, 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar a contratação de uma empresa especializada para 

estudo, projeto e planejamento de ampliação e operação do aterro municipal de 

Caçador através dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

 

Art. 2º O valor médio de mercado para a execução do estudo é de R$ 

123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais). 

  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Caçador/SC, 18 de abril de 2022. 
 
 
 

Tiago Borga 
Presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico - CMSB 

Tiago Borga
Assinado de forma digital 
por Tiago Borga 
Dados: 2022.04.28 
09:19:35 -03'00'
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Caibi

prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LIMITE N° 017/2022
Publicação Nº 3871001

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3D781A7E33BE9D557CF989D9D75B5B8C3B6494AC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2022
DISPENSA POR LIMITE Nº 017/2022
Respaldo Legal: Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

RESUMO PARA PUBLICAÇÃO

O Município de Caibi, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 82.940.776/0001-56, por intermédio do prefeito 
municipal, senhor Eder Picoli, torna público que está realizando dispensa no valor total estimado em R$ 6.860,00 (seis mil e oitocentos e 
sessenta reais), com a contratação do proponente: SIBELI PIOVEZANI MATIELO, pessoa física, com sede na Rodovia SC 283, KM 168, N° 
387, na cidade de Caibi - SC, inscrito no CPF sob o nº 052***329**, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE DUAS PONTES (VIGAS E LAGES) E DE QUATRO SUBSTITUIÇÕES DE LAJES 
JÁ EXISTENTES NAS LINHAS SÃO ROQUE, LINHA BAGE E LINHA SÃO MARCOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAIBI.
Determino a publicação do extrato deste processo de Licitação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, para que desta forma surta todos 
os seus efeitos legais, com respaldo no art. 24, Inciso II da lei 8.666/93.

Caibi - SC, em 03 de maio de 2022.

EDER PICOLI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 077/2022
Publicação Nº 3871120

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3718C51D392117E2191EF7983554D8F82BD8E9C8
EXTRATO DO CONTRATO Nº 77/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI
CONTRATADO: CONSTRUFAZ CONSTRUTORA EIRELI EPP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 4 CASAS PADRÃO POPULAR, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 
2680/2022 DE 24 DE MARÇO DE 2022.
VALOR: 333.201,15(trezentos e trinta e três mil duzentos e um reais e quinze centavos)
FIRMADO: 03/05/2022
VIGÊNCIA: 31/12/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2022
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 2/2022

EXTRATO DO CONTRATO N° 078/2022
Publicação Nº 3871586

EXTRATO DO CONTRATO Nº 078/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATADO: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EM SAÚDE PARA FORNECIMENTO DE CON-
SULTAS EM CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA E GINECOLOGIA PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAIBI.
VALOR: O PREÇO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 50% DAQUELE CONSTANTE NA TABELA UNIFICADA DE PROCEDI-
MENTOS DO CIS/AMERIOS (SIA/SUS), BEM COMO, SEUS REAJUSTES.
FIRMADO: 03/05/2022
VIGÊNCIA: 03/05/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2022
MODALIDADE: DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE Nº 008/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO/ CREDENCIAMENTO N° 002/2022
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2022
Publicação Nº 3871104

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 997396C7B3A17BC14834507701FB7B8AC1AF31B7
CONTRATO Nº 076/2022
1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 035/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos Imigrantes, nº 499, Centro, em Caibi, Estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.940.776/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. EDER PICOLI, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua dos Imigrantes, nº 464, Centro, na cidade de Caibi - SC, inscrito no CPF sob o N° ***.627.***-07 e 
portador da Cédula de Identidade N° 3.***.031, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado,

CONTRATADA: REUNIDAS TRANSPORTES S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º 04.176.082/0001-80, com sede a 
Rua Herculano Coelho de Souza, n° 555, Bairro Reunidas, Caçador/SC – CEP 89504-590, neste ato representada por seu representante legal 
Sr. VINÍCIUS MARINS, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF nº ***.094.***-08 e Cédula de Identidade nº 2.***.381, residente e 
domiciliado na Rua Erna Inge Keller, nº 82, Bairro Reunidas, cidade de Caçador/SC, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, re-
solvem celebrar entre si o 1º (primeiro) termo aditivo ao contrato nº 035/2022, devidamente autorizado pelo Processo Licitatório 016/2022 
na modalidade de Dispensa Por Inexigibilidade nº 006/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Fundamentação legal: Aditado conforme Resolução ARESC nº 196, publicada no Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina n° 21.721, 
página 21, de 03 de março de 2022.
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CLAÚSULA SEGUNDA – DOS VALORES DE IMPLANTAÇÃO E LOCAIS
Fica aditivada a Cláusula 2º (segunda) do Contrato Original nº 035/2022 relativa ao valor, tendo em vista a Resolução ARESC nº 196, a qual 
autorizou o reajuste dos valores dos serviços de transportes de passageiros no estado de Santa Catarina em 1,49% (um vírgula quarenta e 
nove por cento), passando as passagens a vigorar com o seguinte valor:

Item Descrição Valor Unitário
01 Passagem de Caibi x Florianópolis 247,88
02 Passagem de Florianópolis x Caibi 249,73
03 Passagem de Caibi x Blumenau 202,16
04 Passagem de Blumenau x Caibi 206,72
05 Passagem Chapecó x Joinville 221,93
06 Passagem Joinville x Chapecó 218,36

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CONDIÇÕES
Os demais itens e condições estabelecidos no contrato original continuam inalterados.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente juntamente com duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, 
para que produza os seus efeitos legais.

Caibi SC, 02 de maio de 2022.

EDER PICOLI VINÍCIUS MARINS
Prefeito Municipal Contratado

TESTEMUNHAS

TAINÁ CARVALHO
CPF: ***141***97

PABLO VITOR GALLON
CPF: ***.342.***-14

GILSON JOSÉ GUERINI
Assessor Jurídico
OAB: 52859

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LIMITE N° 017/2022
Publicação Nº 3871028

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3D781A7E33BE9D557CF989D9D75B5B8C3B6494AC
PROCESSO Nº 058/2022
DISPENSA POR LIMITE Nº 017/2022
Respaldo Legal: artigo 24 é dispensável a licitação, inciso II da Lei 8.666/93

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DESPACHO DO EXMO SR. PREFEITO MUNICIPAL
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE DUAS PONTES 
(VIGAS E LAGES) E DE QUATRO SUBSTITUIÇÕES DE LAJES JÁ EXISTENTES NAS LINHAS SÃO ROQUE, LINHA BAGE E LINHA SÃO MARCOS 
NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAIBI.

RATIFICO, DEFIRO e AUTORIZO a celebração de contrato com a pessoa física: SIBELI PIOVEZANI MATIELO, com sede na Rodovia SC 283, 
KM 168, N° 387, na cidade de Caibi - SC, inscrito no CPF: 052***329**, autorizo o empenho da despesa no valor total estimado em R$ 
6.860,00 (seis mil e oitocentos e sessenta reais), com a realização de Dispensa de Licitação, com respaldo legal nos termos do artigo 24, 
inciso II da Lei 8.666/93, observados então, os ditames legais aplicáveis à espécie.

Caibi – SC, 03 de maio de 2022.

EDER PICOLI
Prefeito Municipal
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Camboriú

prefeitura

735/2022
Publicação Nº 3871768

,PORTARIA N° 735/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Educação, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 034/2021;
RESOLVE:
Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 30/06/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.
ANA PAULA SEVERINO NISHIMURA MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40 HORAS 606/2022 123°
BRUNA PORTELLA DE SOUZA MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40 HORAS 607/2022 106°
GABRIELE DE OLIVEIRA LEMOS MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40 HORAS 608/2022 152°
GEOVANA ANDREA DOS PASSOS MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40 HORAS 609/2022 139°
MARIBEL DE OLIVEIRA MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40 HORAS 610/2022 82°
TATIANE DE CARVALHO MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 20 HORAS 611/2022 98°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

736/2022
Publicação Nº 3871771

,PORTARIA N° 736/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Educação, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 034/2021;

RESOLVE:
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Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 30/06/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.

GEORGEA LUIZA JUNG SCHLOSSER PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS 612/2022 58°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

737/2022
Publicação Nº 3871776

PORTARIA N° 737/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Educação, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 034/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 06/08/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.

JOSEANE ISABEL CARDOSO PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA 20 HORAS 613/2022 44°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração
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738/2022
Publicação Nº 3871779

,PORTARIA N° 738/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Educação, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 034/2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 30/06/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.

SILVANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA LOPES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 HORAS 614/2022 50°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

739/2022
Publicação Nº 3871783

,PORTARIA N° 739/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria da Educação, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de prejuízo dos 
serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 30/06/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.

MICHELI LIMA PROFESSOR(A) DE ANOS INICIAIS 20 HORAS 615/2022 36°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

740/2022
Publicação Nº 3871795

PORTARIA N°740/2022
EXONERA ASSESSOR DE PATRIMONIO
A PEDIDO

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município, na Lei Complementar nº.026/2009 de 18/12/2009 e posteriores alterações.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, LUIZ ANTONIO DE LIMA, matrícula nº 21 -1, do cargo em comissão de ASSESSOR DE PATRIMONIO, da Funda-
ção Municipal de Esportes, a partir de 06/05/2022, com subsídios previstos em Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 06/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

741/2022
Publicação Nº 3871799

PORTARIA N°741/2022
EXONERA CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município, na Lei Complementar nº.026/2009 de 18/12/2009 e posteriores alterações.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, NAURIO CRISPIM CORREIA, matrícula nº 22365-3, do cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS, da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 31/05/2022, com subsídios previstos em Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 31/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

742/2022
Publicação Nº 3871801

PORTARIA N°742/2022
EXONERA CHEFE DE DIVISÃO ADJUNTO

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município, na Lei Complementar nº.026/2009 de 18/12/2009 e posteriores alterações.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, MARCIO ADRIANO TOZETO, matrícula nº 25245-1, do cargo em comissão de CHEFE DE DIVISÃO ADJUNTO, da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos, a partir de 31/05/2022, com subsídios previstos em Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 31/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

743/2022
Publicação Nº 3871803

PORTARIA N°743.2022

RESCINDE CONTRATO POR TÉRMINO

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município e conforme Lei Municipal nº2893/2016, e posteriores alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Rescindir, o contrato firmado entre o Município de Camboriú e os servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, com suas 
respectivas datas de término, da relação que segue a baixo:

MATRÍCULA NOME TÉRMINO
23693 8 CLAUDEMIR ALVES DA SILVA 31/05/2022

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 31/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal
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Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

744/2022
Publicação Nº 3871806

PORTARIA N°744/2022

RESCINDE CONTRATO A PEDIDO

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município e conforme Lei Municipal nº2893/2016, e posteriores alterações;

RESOLVE:

Art. 1º.Rescindir, a pedido o contrato Administrativo de Prestação de Serviço 249/2022 de 22/02/2022, firmado entre TONY RAFAEL DA 
SILVA, matrícula 16418-7 e o Município de Camboriú, para desempenhar a função de PROFESSOR a partir de 06/05/2022.

Art. 2º.Esta Portaria entrará em vigor em 06/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

745/2022
Publicação Nº 3871808

PORTARIA N°745/2022

RESCINDE CONTRATO A PEDIDO

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município e conforme Lei Municipal nº2893/2016, e posteriores alterações;

RESOLVE:

Art. 1º.Rescindir, a pedido o contrato Administrativo de Prestação de Serviço 52/2022 de 08/02/2022, firmado entre RUBIA VITORIA SILVA 
DO NASCIMENTO MICHELON, matrícula 21618 -4 e o Município de Camboriú, para desempenhar a função de PROFESSOR(A) a partir de 
10/05/2022.

Art. 2º.Esta Portaria entrará em vigor em 10/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração
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EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

746/2022
Publicação Nº 3871812

PORTARIA Nº746/2022

concede função gratificada a servidor(A)

O Prefeito Municipal de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 79, inciso V, da lei Orgânica 
do Município e na Lei Complementar nº. 026/2009, de 18/12/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder função gratificada ao servidor que relaciona;
Nome Função Gratificada

3179-1 ALECXANDRA MARIA VITORASSI ROSA FG-2

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua criação, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.

ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

747/2022
Publicação Nº 3871815

,PORTARIA N° 747/2022

Designa funcionários(as)

O Prefeito da cidade de Camboriú, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e com fundamento 
no artigo 37 da Constituição Federal, e conforme Lei Municipal nº2893/2016, Artigo 2°, Inciso VIII e posteriores alterações:

CONSIDERANDO que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, necessita de mão de obra para andamento de seus trabalhos, sob pena de 
prejuízo dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO ser contrato temporário e de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO aprovação em Processo Seletivo nº 011/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Designa, conforme Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, firmado entre as partes, com data de 04/05/2022 a 31/12/2022:

NOME CARGO CONT. CLASSIF.
ALEXSANDRO SILVA MACHADO 
JUNIOR OPERÁRIO BRAÇAL 40 HORAS 616/2022 03°

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 04/05/2022, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ,
em 03 de maio de 2022.
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ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado na Secretaria de Administração

EDUARDO PUGATSCH
Secretário da Administração

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N° 017/2022- PMC
Publicação Nº 3869995

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se en-
contram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Eletronico n° 017/2022 - PMC - Ata do Sistema de Registro 
de Preços 030/2022 – PMC - SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(PÃES) PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DAS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICÍPIO DE 
CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses da 
data de homologação do processo.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBO-
RIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03/05/2022
1ª Publicação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO N° 018/2022 - FMS
Publicação Nº 3870760

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Em cumprimento ao disposto do artigo 15 parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e alterações, a Secretaria de Administração, informa que se encon-
tram registrados os preços abaixo relacionados, decorrentes do Pregão Eletrônico n° 018/2022 - FMS - Ata do Sistema de Registro de Preços 
009/2022 – FMS - SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER EMENDA 
IMPOSITIVA RECEBIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CAMBORIÚ, para atender a demanda da Prefeitura Municipal integrante do 
Município de Camboriú, pelo período de 12 (doze) meses.

ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ENCONTRA-SE PUBLICADA NA ÍNTEGRA, NO MURAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBO-
RIÚ, E NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CAMBORIU.SC.GOV.BR.

VIGÊNCIA A PARTIR DE: 03/05/2022
1ª Publicação.

DECRETO N.º 4.047/2022
Publicação Nº 3872019

DECRETO N.º 4.047/2022

Estabelece feriado da Oitava da Festa do Divino Espírito Santo para o ano de 2022 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do artigo 79 da 
Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO ainda o disposto na Lei Federal 662/1949, bem como o disposto na Lei Municipal n.º 2.126/2010;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido feriado municipal no dia 06 de junho de 2022 (segunda-feira) em razão da Oitava da Festa do Divino Espírito Santo.
Parágrafo único. Na data prevista no caput deste artigo, em caso de necessidade ao serviço público, poderá haver convocação especial de 
servidores.
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Art. 2º Não serão suspensas, no dia descrito no artigo 1º deste Decreto, as atividades consideradas de natureza essencial, as realizadas 
pelas concessionárias de serviço público em regime de plantão, pelo Consórcio Eco-Camboriú quanto aos serviços de coleta de lixo e pela 
Secretaria Municipal de Saúde, que deverá manter em funcionamento os serviços junto ao Pronto Socorro do Hospital Cirúrgico Camboriú 
Edwirges Bernardes - HCC e na Unidade de Pronto Atendimento do Tabuleiro, bem como o plantão de ambulância e o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência - SAMU em sistema de plantão de 24h.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 02 de maio de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações
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DECRETO N.º 4.048/2022
Publicação Nº 3872016

 

 

 
Rua Getúlio Vargas, 77, Centro – Camboriú – SC | CEP: 88340-347 

(47) 3365-9556 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ 
 

 

DECRETO N.º 4.048/2022 

Dispõe sobre a aplicabilidade da Lei 
n.º 14.133, de 01º de abril de 2021, 
no Município de Camboriú. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso 

de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do 
artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 
2021; 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre normas 

gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e demais órgãos públicos. 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração pública direta e indireta 

municipal. 

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da 

igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da 

vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento 

nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942 

(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

Art. 4º As atribuições relativas ao Agente de Contratação, à Comissão de Contratação, à Equipe de 

Apoio e ao Fiscal ou Gestor de contratos estarão previstas em outro ato regulamentatório. 

CAPÍTULO II 
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
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Art. 5º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o objetivo de racionalizar as 

contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu 

planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, observar-se-á como 

parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa n.º 1, de 10 de janeiro de 

2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ou outra que vier a substituí-la. 

                                                                  CAPÍTULO III 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 6º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar aplica-se à licitação 

de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de soluções de Tecnologia 

da Informação e Comunicação – TIC, e será instruído com os dados referenciados no “Anexo A” deste 

Decreto, ressalvado o disposto no artigo 7º deste Decreto. 

Art. 7º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será opcional nos seguintes 

casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se enquadrem nos limites dos 

incisos I e II do artigo 75 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, independentemente da forma de 

contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do artigo 75, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do artigo 90 da Lei n.º 14.133, de 1º de 

abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, 

inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a serviços contínuos; 

V – nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de licitação) caberá ao 

Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo técnico preliminar. 

                                                                   CAPÍTULO IV 
CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS 
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Art. 8º O Município adotará o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, 

instituído pelo Poder Executivo Federal, conforme possibilidade prevista no artigo 19, inciso II, da Lei 

n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. 

Parágrafo único. Deverá ser justificada eventual não utilização do catálogo eletrônico previsto no 

caput deste artigo. 

CAPÍTULO V 
ITENS DE QUALIDADE COMUM E ARTIGOS DE LUXO 

Art. 9º Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município deverão ser de 

qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a 

aquisição de artigos de luxo. 

Art. 10. Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 

I - artigo de luxo: o bem de consumo com alta elasticidade-renda da demanda, identificável por meio 

das seguintes características: 

a) ostentação; 

b) opulência; 

c) forte apelo estético; ou 

d) requinte; 

II - bem de qualidade comum: o objeto de consumo com baixa ou moderada elasticidade-renda da 

demanda; 

III - bem de consumo: todo material que atenda a, no mínimo, um dos seguintes critérios: 

a) durabilidade - em uso normal, perde ou reduz as suas condições de uso, no prazo de dois anos; 

b) fragilidade - facilmente quebradiço ou deformável, de modo irrecuperável ou com perda de sua 

identidade; 

c) perecibilidade - sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de 

suas condições de uso com o decorrer do tempo; 
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d) incorporabilidade - destinado à incorporação em outro bem, ainda que suas características originais 

sejam alteradas, de modo que sua retirada acarrete prejuízo à essência do bem principal; ou 

e) transformabilidade - adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária 

 para a geração de outro bem; e 

IV - elasticidade-renda da demanda a razão entre a variação percentual da quantidade demandada e a 

variação percentual da renda média. 

Art. 11. O ente público considerará no enquadramento do bem como de luxo, conforme conceituado 

no inciso I do caput do artigo 10: 

I - relatividade econômica - variáveis econômicas que incidem sobre o preço do bem, principalmente a 

facilidade ou a dificuldade logística regional ou local de acesso ao bem; e 

II - relatividade temporal - mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo, em 

função de aspectos como: 

a) evolução tecnológica; 

b) tendências sociais; 

c) alterações de disponibilidade no mercado; e 

d) modificações no processo de suprimento logístico. 

Art. 12. Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerado na definição do 

inciso I do caput do artigo 10: 

I - for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma 

natureza; ou 

II - tenha as características superiores justificadas em face da estrita atividade do órgão ou da entidade. 

Art. 13. As unidades de contratação dos órgãos e das entidades, em conjunto com as unidades 

técnicas, identificarão os bens de consumo de luxo constantes dos documentos de formalização de 

demandas antes da elaboração do plano de contratações anual de que trata o inciso VII do artigo 12 da 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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Parágrafo único. Na hipótese de identificação de demandas por bens de consumo de luxo, nos termos 

do disposto no caput, os documentos de formalização de demandas retornarão aos setores requisitantes 

para supressão ou substituição dos bens demandados. 

CAPÍTULO VI 
PESQUISA DE PREÇOS 

Art. 14. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, os parâmetros 

previstos no § 1º do artigo 23 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, são autoaplicáveis, no que 

couber. 

Art. 15. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, seguindo o 

rol de documentos de Instrução previsto no “Anexo C” deste Decreto, o valor estimado será definido 

com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma 

combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para 

consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), quando este estiver disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 

1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal e de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, 

desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos 

os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja 

compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto 

no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 
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Art. 16. No processo licitatório, para contratação de obras e serviços de engenharia, seguindo o rol de 

documentos de Instrução previsto no “Anexo C” deste Decreto, o valor estimado, acrescido do 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de 

Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e 

serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal e de sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período 

de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja 

compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto 

no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, 

desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos 

os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§ 1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de 

contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do 

caput deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que 

necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, 

balizado em sistema de custo definido no inciso I do caput deste artigo, devendo a utilização de 

metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações 

similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 
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§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que 

compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento 

sintético referido no mencionado parágrafo. 

Art. 17. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar 

o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 15 e 16, o fornecedor escolhido para contratação, 

deverá comprovar previamente a subscrição do contrato, que os preços estão em conformidade com os 

praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de 

notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da 

contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. 

Art. 18. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de 

três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

Art. 19. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 15, inciso IV e 

artigo 16, inciso V, ambos deste Decreto, a solicitação efetuada pela administração pública 

encaminhada por meio físico ou digital, inclusive por e-mail, devendo os respectivos documentos 

serem encartados aos autos.  

Art. 20. Caberá ao Agente de Contratação ou à Comissão de Contratação ou ao órgão técnico 

municipal ou ao Administrador Público, ou ao agente público designado pelo Chefe do Poder 

Executivo para a realização de compras, a apuração do valor estimado com base no melhor preço 

aferido. 

§ 1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande 

variação entre os valores apresentados. 

§ 2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 

§ 3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados, será 

acompanhada da devida motivação. 

Art. 21. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da União, o valor 

previamente estimado da contratação, deve observar o contido no artigo 23 da Lei n.º 14.133, de 1º de 

abril de 2021. 
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Art. 22. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de 

serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como parâmetro normativo, no que 

couber, o disposto na Instrução Normativa n.º 5, de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-la. 

Art. 23. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar de recursos próprios, observar-

se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal n.º 7.983, de 8 de abril 

de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem 

a substituí-los. 

Art. 24. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da Lei n.º 14.133, de 1º 

de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando comprovada aquisição por preços 

excessivos. 

Parágrafo único. O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 será  

atualizado pelo INPC/IBGE,  tendo por  data  base  o dia 1º de abril. 

CAPÍTULO VII 
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Art. 25. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa 

de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de 

riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 da Lei Federal 

n.º 14.133/2021; 

III - parecer jurídico, nas condições previstas em instrução normativa, e pareceres técnicos, se for o 

caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser 

assumido; 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima 

necessária; 
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VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

§ 1º O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e 

mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

§ 2º A Controladoria-Geral do Município emitirá Instrução Normativa, detalhando os procedimentos 

técnicos descritos neste artigo. 

CAPÍTULO VIII 
MARGENS DE PREFERÊNCIA 

Art. 26. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação de serviços 

terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital poderá, a critério da 

autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra responsável pela execução do objeto da 

contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do 

sistema prisional, permitida a exigência cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

Art. 27. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência referida no artigo 26 da 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO IX 
MODALIDADE LEILÃO 

Art. 28. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os seguintes procedimentos 

operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual serão fixados os valores 

mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual contará com o auxílio 

de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do artigo 4º deste Decreto, ou, alternativamente, 

contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre descrição dos bens, seus 

valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para pagamento dos bens arrematados, 

condição para participação, dentre outros. 
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IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os 

vencedores dos lotes licitados. 

§ 1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por parte dos licitantes. 

§ 2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de plataforma que assegure a 

integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados. 

CAPÍTULO X 
CICLO DE VIDA DO OBJETO 

Art. 29. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, 

poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para a Administração Pública 

Municipal. 

§ 1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, considerado todo o 

ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de planejamento da contratação, a partir da 

elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência. 

§ 2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, 

poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como históricos de contratos anteriores, séries 

estatísticas disponíveis, informações constantes de publicações especializadas, métodos de cálculo 

usualmente aceitos ou eventualmente previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre 

outros. 

CAPÍTULO XI 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Art. 30. Termo de Referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, com 

parâmetros e elementos descritivos previstos no Anexo B deste Decreto.  

CAPÍTULO XII 
GESTÃO ESTRATÉGICA DAS CONTRATAÇÕES DE SOFTWARE 

Art. 31. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso disseminado no 

Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, suporte, confiança, a 

usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a contratação de licenças ser 

alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar gastos com produtos não utilizados. 
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Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de contratações de software de uso 

disseminado no Município deve observar, no que couber, o disposto no Capítulo II da Instrução 

Normativa n.º 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, 

bem como, no que couber, a redação atual da Portaria n.º 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de 

Governo Digital do Ministério da Economia, ou outros normativos que venham a substituí-los. 

CAPÍTULO XIII 
CRITÉRIO DE DESEMPATE PREVISTO NO INCISO III DO ARTIGO 60 DA LEI Nº 

14.133/2021 

Art. 32. Como critério de desempate previsto no artigo 60, inciso III, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre 

homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas no edital de licitação, desde que 

comprovadamente implementadas, políticas internas tais como programas de liderança para mulheres, 

projetos para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, 

inclusive ações educativas, distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

CAPÍTULO XIV 
PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO E PROCESSO ELETRÔNICO DE COMUNICAÇÃO 

Art. 33. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o Agente de Contratação ou a 

Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

Art. 34. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, desde que prevista 

em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a distância, ainda que se trate de 

licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do artigo 17 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 

2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo 

acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, presume-se a devida segurança 

quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente 

com padrão ICP-Brasil. 

CAPÍTULO XV 
VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Art. 35. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar de contratação de obras 

e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-profissional e técnico operacional 

poderão ser substituídos por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento 

técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, tais como, por 
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exemplo, termo de contrato ou notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o 

licitado, desde que, em qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize 

diligência para confirmar tais informações. 

Art. 36. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 

comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput 

do artigo 156 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 bem como nos incisos III e IV do caput do 

artigo 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em decorrência de orientação proposta, de 

prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

CAPÍTULO XVI 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

Art. 37. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações municipais, observar-se-á 

como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em edital, o disposto na Instrução 

Normativa n.º 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia (que 

estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, 

no âmbito do Poder Executivo Federal) ou outra que vier a substituí-la. 

CAPÍTULO XVI 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 38. Em âmbito municipal é permitida a adoção do sistema de registro de preços para contratação 

de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de obras de engenharia, bem como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade 

de licitação. 

Art. 39. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços poderão ser adotadas 

nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§ 1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida a cotação de 

quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de desclassificação. 

§ 2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato oriundo da ata de 

registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na elaboração da sua proposta, 

sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito subjetivo à contratação. 

Art. 40. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade promotora da licitação 

deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de intenção de registro de preços - IRP, 
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concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para que outros órgãos ou entidades registrem 

eventual interesse em participar do processo licitatório. 

§ 1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante justificativa. 

§ 2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de participação e decidir, 

motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação. 

§ 3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos participantes na fase da 

IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total a ser licitado. 

Art. 41. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogada 

por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados. 

Art. 42. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV- sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 156 da Lei n.º 14.133, de 1º de 

abril de 2021.  

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 

será formalizado por despacho fundamentado. 

Art. 43. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

CAPÍTULO XVII 
PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO 
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Art. 44. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender formar uma rede de 

prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver inviabilidade de competição em virtude 

da possibilidade da contratação de qualquer uma das empresas credenciadas. 

§ 1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento público, que deverá conter as 

condições gerais para o ingresso de qualquer prestador interessado em integrar a lista de credenciados, 

desde que preenchidos os requisitos definidos no referido documento. 

§ 2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as respectivas condições de 

reajustamento. 

§ 3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros, sempre que este for o beneficiário direto 

do serviço. 

§ 4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento convocatório deverá 

fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde que tais critérios sejam aplicados 

de forma objetiva e impessoal. 

§ 5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não poderá ser inferior a 30 

(trinta) dias. 

§ 6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses, 

para ingresso de novos interessados. 

CAPÍTULO XVIII 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Art. 45. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de Interesse observando-

se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto Federal n.º 8.428, de 02 de abril 

de 2015, ou outro que vier a substituí-lo. 

CAPÍTULO XIX 
ADOÇÃO DA FORMA ELETRÔNICA 

Art. 46. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os particulares poderão adotar a 

forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as assinaturas eletrônicas 

apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por meio do uso de certificado digital 
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pelas partes subscritoras, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei n.º 14.063, de 23 de setembro de 

2020. 

CAPÍTULO XX 
POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

Art. 47. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser expressamente prevista no edital ou 

no instrumento de contratação direta, ou alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o 

qual deve, ainda, informar o percentual máximo permitido para subcontratação. 

§ 1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 

expressamente do edital de licitação. 

§ 2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do objeto, entendida esta 

como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida 

apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a execução de serviço, pela licitante ou 

contratada, com características semelhantes. 

§ 3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam de fabricação própria 

não deve ser considerada subcontratação. 

CAPÍTULO XXI 
RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

Art. 48. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de término da 

execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no ato convocatório ou no 

contrato.  

II - em se tratando de compras: 
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a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado. 

§ 1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o contrato ou instrumento 

equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, podendo ser dispensado o recebimento 

provisório de gêneros perecíveis e alimentação preparada, objetos de pequeno valor, ou demais 

contratações que não apresentem riscos consideráveis à Administração. 

§ 2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor aqueles enquadráveis 

nos incisos I e II do artigo 75 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. 

CAPÍTULO XXII 
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

Art. 49. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no artigo 156 da Lei 

n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário municipal da pasta interessada ou 

pelo Prefeito. 

CAPÍTULO XXIII 
CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES 

Art. 50. A Controladoria-Geral do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto no artigo 169 

da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da alta administração 

para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para 

avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de 

alcançar os objetivos dos procedimentos de contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, 

assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e 

promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. 

Parágrafo único. Ficam convalidados os regulamentos existentes da Controladoria-Geral do 

Município, tão somente quanto a Lei n.º  8.666, de 21 de junho de 1993. 

CAPÍTULO XXIV 
ANÁLISE DAS QUESTÕES TÉCNICAS 

Art. 51. É de responsabilidade dos técnicos responsáveis e da Secretaria requisitante a análise das 

questões técnicas do Edital e do Contrato, bem como do termo de referência, inclusive quanto ao 
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preço, não cabendo ao órgão de assessoramento jurídico e à Controladoria-Geral do Município a 

análise de tais elementos.  

CAPÍTULO XXV 
PUBLICIDADE DOS ATOS E PLATAFORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 52. Em âmbito municipal, enquanto não for efetuada a adesão completa ao Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o artigo 174 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a aviso, 

autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios e no site do Município, sem prejuízo de sua tempestiva disponibilização no sistema de 

acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se referir a inteiro teor 

de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á através de sua disponibilização 

integral e tempestiva no Portal da Transparência do Município e no Diário Oficial do Município, sem 

prejuízo de eventual publicação no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de 

Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de contratação direta ante a 

ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 

eis que o Município adotará as funcionalidades atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no 

que couber, nos termos deste Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico integrado à 

plataforma de operacionalização das modalidades de transferências  voluntárias do Governo Federal, 

nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar procedimento regido 

pela Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de disputa aberto, ou o modo aberto e 

fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de sistema atualmente disponível, inclusive o 

Comprasnet ou demais plataformas públicas ou privadas, sem prejuízo da utilização de sistema 

próprio. 

§ 1º O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva divulgação em sítio 

eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021. 
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§ 2º Qualquer eliminação de qualquer documento referente licitação deverá proceder-se de consulta 

junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e processo administrativo interno, efetuando-

se obrigatoriamente cópia de segurança digital e armazenada em nuvem, do que for eliminado.  

 

CAPÍTULO XXVI 
NÃO GERAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Art. 53. Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

CAPÍTULO XXVII 
VEDAÇÃO DE ATOS DE INGERÊNCIA 

 Art. 54. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência na administração 

da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de contas, 

aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr a 

notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de 

serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administrativo ou ao 

usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

V - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função 

específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os serviços, 

salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais com habilitação/experiência superior 
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a daqueles que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que 

justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores públicos, tais como 

recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

 

CAPÍTULO XXVIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 55. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou 

Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros 

ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem 

como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se 

aplicam aos contratos com a Administração Pública. 

Art. 56. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública 

lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se enquadrem na situação prevista na parte final do art. 

108 do Código Civil, sendo que o teor dos mesmos deverá ser divulgado e mantido à disposição do 

público em sítio eletrônico oficial. 

Art. 57. A Secretaria Municipal de Administração e a Controladoria-Geral do Município, ambas com 

autorização expressa e formal do Chefe do Executivo, poderão editar normas complementares ao 

disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico, inclusive modelos 

de artefatos necessários à contratação. 

Art. 58. Até 31 de março de 2023, as Secretarias Municipais poderão optar por contratar ou efetuar 

aquisições de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou pela Lei n.º 14.133, de 01º de 

abril de 2021, de acordo com os ditames legais contidos no artigo 193 desta, observado, no que 

couberem, as normas municipais aplicáveis. 

Art. 59. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO A 
 

ITENS NECESSÁRIOS QUE DEVEM CONSTAR NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Conforme previsto no Art.6º deste Decreto, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 
aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e contratações de 
soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, e conforme previsto no § 1º, do art.18, 
da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, 
de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os 
seguintes elementos obrigatórios: 

 

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA 
A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve descrever a necessidade da 
compra/contratação, evidenciando o problema identificado e a real necessidade que ele gera, bem 
como o que se almeja alcançar com a contratação. 

 
 
 

II - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS 
DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE 
CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A 
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve apresentar justificativa para as 
quantidades a serem adquiridas, em função do consumo e provável utilização, devendo a estimativa ser 
obtida, a partir de fatos concretos (Ex: série histórica do consumo - atendo-se a eventual ocorrência 
vindoura capaz de impactar o quantitativo demandado, criação de órgão, acréscimo de atividades, 
necessidade de substituição de bens atualmente disponíveis, etc). A estimativa das quantidades a serem 
contratadas deve ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, 
considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. 

 

III - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS 
UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS 
QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A 
ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA 
LICITAÇÃO: 

Nota: Neste item, é obrigatório que o responsável pela elaboração do ETP estime o valor da 
contratação, acompanhado dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos 
documentos que lhe dão suporte.  
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IV - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 

Nota: Neste item, é imprescindível que o responsável pela elaboração do ETP informe se a divisão do 
objeto representa, ou não, perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento 
a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.  

 

V - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA: 

Nota: Neste item, diante de todas as informações colhidas nas etapas de elaboração do ETP, caberá ao  
Secretário Municipal requisitante manifestar decisão pela viabilidade ou não da contratação, bem como 
o seu alinhamento com a necessidade apontada pelo responsável pela elaboração do ETP. 

 
ATENÇÃO: Os itens/elementos listados a seguir não são considerados obrigatórios no documento 
ETP, contudo quando este ETP não contemplar estes abaixo, faz-se necessário apresentar as devidas 
justificativas. 
 
VI - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU 
ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: 

Nota: Considerando que o Plano de Contratações Anual é opcional, não há necessidade de inclusão no 
ETP. 

 

VII – REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve especificar quais são os requisitos 
indispensáveis de que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo 
padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, se 
possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações 
técnicas do objeto ou como obrigação da contratada. 

 

VIII – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS 
ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA 
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:  

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve informar o levantamento de mercado 
realizado, com a prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras 
opções: 
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de 
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às 
necessidades da administração; e 
b) ser realizada consulta, audiência pública ou realizar diálogo transparente com potenciais 
contratadas, para coleta de contribuições. Caso, após o levantamento do mercado, a quantidade de 
fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são 
realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.  
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IX – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS 
RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O 
CASO: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP precisa descrever a solução como um todo, 
inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, 
acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução. 

 
X – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve demonstrar os ganhos diretos e indiretos 
que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e desenvolvimento nacional sustentável, 
em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais ou financeiros disponíveis. 

 

XI – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve informar, se houver, todas as 
providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive 
quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou 
adequação do ambiente da organização. 

 

XII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve informar se há contratações que 
guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou 
contratações futuras. 

 

XIII - DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE 
OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E 
RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL: 

Nota: Neste item, o responsável pela elaboração do ETP deve descrever os possíveis impactos 
ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais 
existentes. 
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ANEXO B 

 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CONSTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

Conforme previsto no inciso XXIII, do art. 6º, e § 1º do art. 40, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

Termo de Referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter 

os seguintes parâmetros e elementos descritivos: 

 

I - DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O 
PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA 
PRORROGAÇÃO: 

Nota: Informações básicas e iniciais do Termo de Referência. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS 
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR 
POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO 
CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS: 

Nota: Transcrever as informações contidas no Estudo Técnico Preliminar. 

 

III - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE 
VIDA DO OBJETO: 

Nota: Explicar o porquê da aquisição/contratação, considerando que a mesma deve estar baseada na 
análise da vantajosidade dos aspectos técnicos e econômicos da solução. 

 

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

Nota: Explicar o que se espera dos materiais a serem adquiridos ou serviços a serem contratados. Ex: 
Os materiais deverão apresentar um padrão mínimo de boa qualidade quanto as suas matérias primas, a 
fim de que possam ser efetivamente aproveitados. 

 

V - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO 
O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU 
INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO: 

Nota: Prazos, locais e condições de execução do objeto e seu contrato. 
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VI - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO 
OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE: 

Nota: Já descrito no próprio texto. 

 

VII - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO: 

Nota: Detalhar sobre como ocorrerá a medição e a forma de pagamento. 

 

VIII - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 

Nota: Detalhar quais são as qualificações técnicas e demais pertinentes, que os possíveis licitantes 
precisam apresentar no dia da ocorrência do certame. 

 

IX - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS 
UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS 
QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO 
DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE 
DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO: 

Nota: Neste item, o responsável deve seguir as orientações previstas no Capítulo VI deste Decreto. 

 

X - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

Nota: Indicar a dotação orçamentária. 

 

XI - ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME 
CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE 
QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA: 

Nota: Já descrito no próprio texto. 

 

XII - INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA 
RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO: 

Nota: Já descrito no próprio texto. 
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XIII - ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE 
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO: 

Nota: Conforme previsto no ETP. 
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ANEXO C 

 DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

A Lei Federal nº 14.133/2021 apresenta o Plano de Contratações Anual com aplicação 

facultativa, e conforme previsto em seu Art.12, o mesmo deverá ser divulgado e mantido à disposição 

do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e 

na execução dos contratos. 

Conforme previsto no Art.18 da lei Federal nº 14.133/2021, a fase preparatória do processo 

licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações 

anual sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações 

técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: 

I - A DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA EM 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR QUE CARACTERIZE O INTERESSE PÚBLICO 
ENVOLVIDO: 

Nota: Neste item, o responsável deve elaborar o ETP, conforme descrito no Anexo A deste Decreto. 

 

II - A DEFINIÇÃO DO OBJETO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE, POR MEIO 
DE TERMO DE REFERÊNCIA, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO 
EXECUTIVO, CONFORME O CASO: 

Nota 1: Neste item, o responsável deve elaborar o Termo de Referência para aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral, e os demais projetos quando tratar-se de contratação de obras e 
serviços de engenharia; 

Nota 2: O art. 22 da Lei nº 14.133/2021 prevê a que o edital poderá contemplar matriz de alocação de 
riscos entre o contratante e o contratado. O Art. 6º da referida lei define matriz de riscos como cláusula 
contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos 
supervenientes à contratação Sempre que a licitação tratar-se de prestação de serviços, é fundamental 
observar tais artigos. Caso optem por dar prosseguimento à matriz de risco, é necessário incluí-lo de 
forma anexa ao Termo de Referência. 
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III - A DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO, DAS 
GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: 

Nota: Estas informações podem constar no Termo de Referência. 

 

IV - O ORÇAMENTO ESTIMADO, COM AS COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UTILIZADOS 
PARA SUA FORMAÇÃO: 

Nota: Neste item, o responsável deve seguir as orientações previstas no Capítulo VI deste Decreto. 

 

V - A ELABORAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO; 

VI - A ELABORAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO, QUANDO NECESSÁRIA, QUE 
CONSTARÁ OBRIGATORIAMENTE COMO ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 

Nota: Responsabilidade dos técnicos do Departamento de Compras e Licitações. 

 

VII - O REGIME DE FORNECIMENTO DE BENS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBSERVADOS OS 
POTENCIAIS DE ECONOMIA DE ESCALA: 

Nota: Estas informações podem constar no Termo de Referência. 

 

VIII - A MODALIDADE DE LICITAÇÃO, O CRITÉRIO DE JULGAMENTO, O MODO DE 
DISPUTA E A ADEQUAÇÃO E EFICIÊNCIA DA FORMA DE COMBINAÇÃO DESSES 
PARÂMETROS, PARA OS FINS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA APTA A GERAR O 
RESULTADO DE CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO: 

Nota: Estas informações podem constar no Termo de Referência. 

 

IX - A MOTIVAÇÃO CIRCUNSTANCIADA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL, TAIS COMO 
JUSTIFICATIVA DE EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, MEDIANTE 
INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA OU VALOR 
SIGNIFICATIVO DO OBJETO, E DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, 
JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS, NAS LICITAÇÕES COM JULGAMENTO POR MELHOR TÉCNICA OU 
TÉCNICA E PREÇO, E JUSTIFICATIVA DAS REGRAS PERTINENTES À 
PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO: 

Nota: Estas informações podem constar no Termo de Referência. 
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X - A ANÁLISE DOS RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA 
LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

Nota: Esta informação é obrigatória e não pode ser confundida com a alocação de matriz de risco (que 
é opcional). Neste sentido, toda licitação deve prever como documento complementar ao Termo de 
Referência: mapas, gráficos ou qualquer outro expediente que identifique os eventuais incidentes na 
contratação e as medidas a serem adotadas, visando evitá-los ou atenuá-los. 

 

XI - A MOTIVAÇÃO SOBRE O MOMENTO DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DA 
LICITAÇÃO, OBSERVADO O ART. 24 DA LEI Nº 14.133/2021: 

Nota: Neste item, observado o art. 24 da Lei nº 14.133/2021, o responsável deve definir, de forma 
justificada no Termo de Referência, o modo de disputa do certame, sendo: 

Aberto: “hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e 
sucessivos, crescentes ou decrescentes”; 

Fechado: “hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua 
divulgação” 

 

XII – O CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E 
OBRAS, ADMITIDA A ADOÇÃO DO CATÁLOGO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 
POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS (Art. 8º deste Decreto): 

Nota 1: Utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior 
desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, 
assim como as especificações dos respectivos objetos; 

Nota 2: A não utilização do catálogo eletrônico de padronização deverá ser justificada por escrito e 
anexada ao respectivo processo licitatório. 
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DECRETO N.º 4.049/2022 

Estabelece regras e diretrizes para a 
atuação do agente de contratação, da 
equipe de apoio, da comissão de 
contratação e dos gestores e fiscais 
de contratos, nas áreas de que trata a 
Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 
no âmbito do Município de 
Camboriú. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso 

de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo inciso VII do 
artigo 79 da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Este Decreto estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe 

de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, nas áreas de que trata a Lei 

n.º 14.133/2021, no âmbito da administração direta e indireta municipal. 

Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se: 

I – Administração Pública: administração direta do Município, inclusive as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele 

instituídas ou mantidas; 

II – Administração: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua; 

III – atividades de gestão e fiscalização de contrato: conjunto de ações que têm por objetivo aferir o 

cumprimento dos resultados previstos pela Administração em suas avenças administrativas, bem como 

prestar apoio à instrução processual pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos relativos à alteração, prorrogação, reequilíbrio, repactuação, pagamento, eventual 

aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras. 

IV – autoridade: agente público dotado de poder de decisão; 
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V – agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa 

jurídica integrante da Administração Pública. 

CAPÍTULO II 
DESIGNAÇÃO DE PESSOAL 

Seção I 
Agente de Contratação 

Art. 3º O agente de contratação será designado pela autoridade competente, entre servidores efetivos 

ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para: 

I – tomar decisões acerca do procedimento licitatório; 

II – acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase preparatória; 

III – dar impulso ao procedimento licitatório, em ambas as suas fases e em observância ao princípio da 

celeridade;  

IV – executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 

homologação;  

V – processar e assegurar o regular processamento das contratações diretas por dispensa e 

inexigibilidade de licitação; 

VI – cumprir as demais previsões estabelecidas no Art. 12 deste Decreto. 

Seção II 
Equipe de Apoio 

Art. 4º A equipe de apoio será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem 

as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de 

contratação ou a comissão de contratação no desempenho e na condução de todas as etapas do 

processo licitatório, de que trata o inciso II do artigo 12 deste Decreto, o que inclui conhecimentos 

sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros. 

Seção III 
Gestores e Fiscais de Contratos 

Art. 5º Os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da 

Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de 

organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos 

dos artigos 19 ao 21 deste Decreto. 
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Art. 6º Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela 

Administração, observado o disposto no artigo 23 deste Decreto. 

Seção IV 
Comissão de contratação ou de licitação 

Art. 7º A comissão de contratação ou de licitação será designada entre um conjunto de agentes 

públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares. 

Seção V 
Requisitos para a designação 

Art. 8º Os agentes públicos designados para o cumprimento do disposto neste Decreto, deverão 

preencher os seguintes requisitos: 

I – seja servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública, 

para o caso de Agente de Contratação; 

II – seja servidor em cargo comissionado, servidor efetivo ou empregado público dos quadros 

permanentes da Administração Pública, ou ainda, cedidos de outros órgãos ou entidades, para os casos 

de Comissão de Contratação ou Licitação e Equipe de Apoio; 

III – tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou 

qualificação atestada por certificação profissional; e 

IV – não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração, nem 

tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. 

Art. 9º. O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação serão auxiliados por Equipe de Apoio 

formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou ocupantes de cargos em 

comissão da Prefeitura, ou ainda, cedidos de outros órgãos ou entidades. 

Seção VI 
Vedações 

Art. 10. Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais 

suscetíveis a riscos, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a 

possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. 
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Art. 11. Deverão ser observados, quando da designação do agente público e do terceiro que auxilie a 

condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, os impedimentos dispostos no 

artigo 9º da Lei n.º 14.133/2021. 

CAPÍTULO III 
ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Seção I  
Agente de Contratação 

Art. 12. Caberá ao agente de contratação, em especial: 

I - acompanhar os trâmites da fase preparatória da licitação, promovendo diligências, se for o caso, 

para que o calendário de contratação seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de 

prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos: 

a) estudos técnicos preliminares; 

b) anteprojeto, termo de referência ou projeto básico; 

c) pesquisa de preços; e 

d) minuta do edital e do instrumento do contrato. 

II - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações: 

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos; 

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

d) verificar e julgar as condições de habilitação; 

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

f) encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a 

possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica; 

g) indicar o vencedor do certame; 

h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
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i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e 

habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e 

homologação. 

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o artigo 4º, e responderá 

individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. 

§ 2º A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater à supervisão e às eventuais 

diligências para o bom fluxo da instrução processual, eximindo-se do cunho operacional da elaboração 

dos artefatos arrolados no inciso I do caput. 

Art. 13. Nas licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser 

substituído por comissão de contratação, formada por, no mínimo, 3 (três) membros, designados nos 

termos do Seção II deste Decreto. 

§ 1º Na hipótese do caput, a comissão de contratação deverá observar o disposto nos incisos I e II do 

artigo 12 e no artigo 16 deste Decreto. 

§ 2º Os membros da comissão de contratação de que trata o caput responderão solidariamente por 

todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual 

divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. 

Art. 14.   O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de 

outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua 

decisão. 

Seção II 
Equipe de Apoio 

Art. 15.  Caberá à equipe de apoio, auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação nas 

etapas do processo licitatório, de que trata o inciso II do artigo 12 deste Decreto. 

Parágrafo único.  A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de 

assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de 

controle interno, a fim de subsidiar sua decisão. 

 

Seção III  
Comissão de Contratação ou de Licitação 

Art. 16. Caberá à comissão de contratação ou de licitação, entre outras: 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 468

 

 
Rua Getúlio Vargas, 77, Centro – Camboriú – SC | CEP: 88340-347 

(47) 3365-9556 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ 
 

I - substituir o agente de contratação, nos termos do artigo 12 deste Decreto, quando a licitação 

envolver a contratação de bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos 

nos artigos 7º e 8º deste Decreto. 

II - conduzir a licitação na modalidade diálogo competitivo, observado, no que couber, o disposto no 

artigo 12 deste Decreto; 

III - receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares, previstos no artigo 

78 da Lei n.º 14.133/2021. 

IV – processar e assegurar o regular processamento das contratações diretas por dispensa e 

inexigibilidade de licitação, quando determinado pela Autoridade competente. 

Parágrafo único. Na licitação na modalidade diálogo competitivo, que dispõe o inciso II, a comissão 

será composta de pelo menos 3 (três) servidores, designados nos termos do Seção II deste Decreto. 

Art. 17.   A comissão de contratação poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento 

jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, 

a fim de subsidiar sua decisão. 

Seção IV 
Gestores e Fiscais de Contratos 

Art. 18. As atividades de gestão e fiscalização da execução de contratos competem ao gestor do 

contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as seguintes disposições: 

I - gestão da execução do contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e 

administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da 

documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos 

aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de 

sanções, extinção dos contratos, dentre outros; 

II - fiscalização técnica: é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do 

objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da 

prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para 

efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administração, podendo ser auxiliado pela 

fiscalização administrativa; 

III - fiscalização administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos exclusivamente 

dos contratos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra quanto às obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de 

inadimplemento. 
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Parágrafo único. Compete ao gestor e aos fiscais de contrato de que tratam os artigos 19 ao 21 

conhecer as normas, as regulamentações e os padrões estabelecidos pela legislação correlata. 

Art. 19. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu 

substituto, em especial: 

I - coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, de que dispõe os 

incisos I e II do artigo 18 deste Decreto. 

II - emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no 

prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução 

do contrato; 

III - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência; 

IV - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de 

despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo 

normal da liquidação e pagamento da despesa; 

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os 

registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de 

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da 

Administração; 

VI - coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao 

setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do artigo 18 deste 

Decreto; 

VII - estabelecer prazo razoável para comunicar à autoridade competente o término dos contratos, em 

caso de nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade; 

VIII - constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 

14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de 

aprimoramento das atividades da Administração. 

Art. 20. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao 

substituto, em especial: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes 

às suas competências; 
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II - anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; 

III - emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade 

constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

IV - informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for 

o caso; 

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a 

execução do contrato nas datas aprazadas; 

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na 

avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais 

e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para 

ratificação; 

VII - comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIII do artigo 19 

deste Decreto, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou 

prorrogação. 

Art. 21. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do 

substituto, em especial: 

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes 

às suas competências; 

II - verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada; e 

III - examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, 

em caso de descumprimento, observar as regras da legislação pertinente. 

Art. 22. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico e o recebimento definitivo do gestor 

do contrato ou comissão designada pela autoridade competente. 

Art. 23. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato de que 

trata este Decreto, deverão ser observadas as seguintes regras: 

I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e 

pela precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não 

poderá exercer atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; e 

II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das 

informações recebidas do terceiro contratado. 
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Art. 24. Os fiscais, técnico e administrativo serão auxiliados pelos órgãos de assessoramento jurídico e 

de controle interno da Administração vinculados ao órgão ou a entidade promotora da contratação, que 

deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução do 

contrato. 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  25. Os casos omissos decorrentes da aplicação deste Decreto serão dirimidos pela Secretaria 

Municipal de Administração e pela Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 26. A Controladoria-Geral e a Procuradoria-Geral do Município poderão expedir normas 

complementares para a execução deste Decreto, bem como disponibilizar em meio eletrônico, 

informações adicionais.  

Art. 27. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC, 
Em, 02 de maio de 2022 
 
 
 

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN 
Prefeito Municipal 

 
 
Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina 
www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
Registrado no Livro de Publicações 
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DECRETO N.º 4.052/2022
Publicação Nº 3872037

DECRETO N.º 4.052/2022
Dispõe sobre homologação de Processo Administrativo de Desapropriação Amigável e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, pelo inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica do Município e;
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar as áreas já ocupadas pelo Município, possibilitando assim investimentos e melhorias na pres-
tação de serviços públicos à comunidadedo Município de Camboriú;
CONSIDERANDO o posicionamento da Comissão da Avaliação de Imóveis do Município que indicou a existência de necessidade e interesse 
público na desapropriação amigável;
CONSIDERANDO que o processo de desapropriação amigável ocorre sem ônus algum para o Município haja vista a expressa renúncia de 
valores a título de indenização da área;
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n.º 006/2022, exarado em 14 de abril de 2022, após a análise do procedimento administrativo de de-
sapropriação amigável da área declarada de utilidade pública, por meio do Decreto Municipal n° 4.007/2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o processo administrativo de desapropriação amigável das áreas de terras localizadas no Município de Camboriú/
SC, conforme descrito no artigo 1º do Decreto Municipal n.º 4.007/2022, registrada sob Transcrição nº 13704, Livro nº 3-F fls. 8 do Ofício 
de Registro de Imóveis da Comarca de Camboriú/SC de posse e propriedade de Camboriú Participações Societárias Ltda, ficando o Municí-
pio de Camboriú autorizado a transferir as áreas de terras supracitadas para seu nome a fim de que passe integrar o Patrimônio Municipal.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC,
Em, 02 de maio de 2022.

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina
www.diariomunicipal.sc.gov.br e
Registrado no Livro de Publicações

Eduardo Pugatsch
Secretário M. de Administração

PE 26/2022 - FMS
Publicação Nº 3870911

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 12BD5DA32380D500B7D91A6D1BF0A4C84A379B55
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – FMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS HOSPITALARES DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/1993, e suas alterações.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 18 (dezoito) de maio de 2022, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-li-
citacoes/detalhar/1 ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.com
Camboriú, 03 de maio de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 - FUCAM
Publicação Nº 3871626

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1269A1BBDEA6DB563F637115841B23339DB39921
‘Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – FUCAM – EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÕES CIRÚRGICAS (CASTRAÇÕES) EM ANIMAIS DOMÉSTICOS - CÃES E GATOS (MACHOS E FÊMEAS), 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-camboriu-sc
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
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COM ATENDIMENTO PÓS-OPERATÓRIO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14 e Decreto Municipal 3.252/2017.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 17 (Dezessete) de Maio de 2022, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: www.camboriu.atende.net ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.
com
Camboriú 03 de maio de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 - PMC
Publicação Nº 3870304

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 439B31DEEA8649B43F6A66170BB614A7F204803A
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 - PMC – EXCLUSIVO PARA ME/EPP.
OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM E SEM FIO 
PARA SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS, DEPARTAMENTOS E PAÇO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002, Lei Federal nº. 8.666 de 
21/06/1993, e suas alterações e Lei Complementar 123/06 alterada pela lei 147/14 e Decreto Municipal 3.252/2017.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Iniciará às 13:00 horas do dia 17 (Dezessete) de maio de 2022, no site www.bnc.org.br
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47) 3365-9500, no site: www.camboriu.atende.net ou no e-mail comprasdecamboriu@gmail.
com
Camboriú 03 de maio de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO CHAMAMENTO 008/2022 - FMS
Publicação Nº 3869413

RESUMO DE CONTRATO
FMS
Contrato Nº 023/2022
Processo: Processo Licitatório n° 32/2022 - Inexigência Licitatória nº 9/2022 - Chamamento 008/2022
Credenciado: JAISON SILVA
Data:03/05/2022
Prazo: 12 meses
Valor: R$50.820,00 (cinquenta mil e oitocentos e vinte reais)
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOA FÍSICA PARA REALI-
ZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA (ADULTO E INFANTIL) PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL 
DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ PELO PERÍODO DE DOZE MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS, 
USANDO COMO BASE O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS - SIGTAP, CONSTANTES NOS ANEXOS DO PRE-
SENTE EDITAL.
ELCIO ROGERIO KUHNEN
Prefeito Municipal de Camboriú

TERMO DE ERRATA PE 025/2022 - FMS
Publicação Nº 3871451

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
TERMO DE ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO 025/2022 – FMS

O Município de Camboriú, através da Secretaria da Administração vem comunicar às empresas interessadas que o edital do Pregão Ele-
trônico 025/2022 – FMS, tendo como objeto a “SELEÇÃO DE PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES COM TRIO ELÉTRICO E CARRO DE SOM DESTINADOS A INFORMAÇÕES E/
OU EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ”, sofreu as seguintes alterações:
Foi prorrogado a data de abertura do processo devido à um equívoco de publicação no sistema da BNC.
Desta maneira, informamos que foi alterado a data de abertura das propostas e documentações, para o dia 20 (Vinte) de Maio de 2022 as 
13h00min horas.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

http://www.camboriu.atende.net
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
http://www.camboriu.atende.net
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
mailto:comprasdecamboriu@gmail.com
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Camboriú SC, 03 de maio de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

TP 01/2022 - FMS
Publicação Nº 3870410

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BB3BC727F057F44125B4E24772C118A8870B2548
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 - FMS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATE-
RIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE ERA LOCALIZADO O ANTIGO CAPS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS EM ANEXOS.
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas 
alterações.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Iniciará às 14:00 (quatorze horas) do dia 20 (vinte) de maio de 2022, na sala de Reunião do Departamento 
de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.
INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-
-licitacoes/detalhar/1
Camboriú, 03 de maio de 2022.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Prefeito Municipal

https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1
https://camboriu.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1
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DECRETO Nº 4050/2022
Publicação Nº 3870896

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br

DECRETO N.º 4.050/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar autorizado pelo 

artigo 16 da Lei n.º 3.381 de 21/12/2021-

LOA e artigo 30 da Lei n.° 3.359/2021 de 

29/10/2021 - LDO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, 
no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo 
inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO, a necessidade de ajustes para a melhor adequação das ações de Governo; 

CONSIDERANDO, o evidente interesse da administração pública; 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) no orçamento vigente do Município. 

Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Camboriú  
Unidade Orçamentária: 07 – Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Função: 015 – Urbanismo                
Sub-função: 451 – Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0003 – Gestão do Desenvolvimento Urbano 
Atividade: 1.005 – Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana 
Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 
Fonte de Recurso: 0.3.5000 – Superávit de Recursos Ordinários 
Código Reduzido: 308 
VALOR: R$ 2.000.000,00 

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° deste Decreto, utiliza-se o 

superávit financeiro de exercícios anteriores de Recursos Ordinários no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme preceituam os artigos 16 da Lei Municipal n.° 

3.381, de 21 de dezembro de 2021 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso 

I do § 1° do artigo 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC, 
Em, 02 de maio de 2022

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN 
Prefeito Municipal 

Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina 
www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
Registrado no Livro de Publicações 
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DECRETO Nº 4051/2022
Publicação Nº 3871387

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br

DECRETO N.º 4.051/2022

Dispõe sobre a abertura de crédito 

adicional suplementar autorizado pelo 

artigo 16 da Lei n.º 3.381 de 21/12/2021-

LOA e artigo 30 da Lei n.° 3.359/2021 de 

29/10/2021 - LDO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Catarina, 
no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil e pelo 
inciso VII do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO, a necessidade de ajustes para a melhor adequação das ações de Governo; 

CONSIDERANDO, o evidente interesse da administração pública; 

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 60.400,00 (sessenta mil 

e quatrocentos reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Educação. 

Órgão: 04 – Fundo Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 01 – Secretaria Municipal de Educação 
Função: 012 – Educação 
Sub-função: 367 – Educação Especial
Programa: 0009 – Gestão das Ações da Educação com Qualidade para Todos 
Atividade: 2.042 – Manutenção das Atividades da Educação Especial 
Elemento de Despesa: 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas 
Fonte de Recurso: 0.1.5001 – Receitas e Transferências de Impostos - Educação 
Código Reduzido: 186 
VALOR: R$ 60.400,00 

Art. 2º Para fazer face a suplementação mencionada no artigo 1° deste Decreto, utiliza-se o 

provável excesso de arrecadação de recursos ordinários, no valor de R$ 60.400,00 (sessenta 

mil e quatrocentos reais) , conforme preceituam os artigos 16 da Lei Municipal n.° 3.381, de 

21 de dezembro de 202021 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e de acordo com o inciso II do § 

1° do artigo 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ 

Rua: Getúlio Vargas, n.° 77, Centro, Camboriú/SC - CEP: 88340-347 – Tel.: (47) 3365-9500 
Ouvidoria 0800-6469500 – e-mail: ouvidoria@cidadecamboriu.sc.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC, 
Em, 02 de maio de 2022

ELCIO ROGÉRIO KUHNEN 
Prefeito Municipal 

Publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina 
www.diariomunicipal.sc.gov.br e 
Registrado no Livro de Publicações 
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Campo Alegre

prefeitura

ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/2022
Publicação Nº 3872046

ADITIVO CONTRATUAL Nº 004/2022

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 037/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E DE OUTRO 
LADO JOICE APARECIDA RIBEIRO.

Considerando o Memorando nº 137/2022/SEDUC da Secretaria Municipal de Educação, solicitando a prorrogação do Contrato de Trabalho 
Temporário nº 037/2022;

Considerando o requerimento de férias deferido da Servidora Pública Municipal Titular Valdiane Aparecida Fuckner a partir de 04 maio de 
2022 até 17 de junho 2022.

PRORROGA-SE o prazo do Contrato de Trabalho Temporário nº 037/2022, com fulcro no Inciso II, Art. 302 da Lei Complementar Municipal 
nº 006/2020 e alterações, nos seguintes termos:

CONTRATADA: JOICE APARECIDA RIBEIRO, no Cargo Público Professor III e na Função de Professor de Artes, portadora do CPF/MF nº 
048.285.139-22, residente e domiciliada na Rua Cel. Raymundo Munhoz, nº 890, Bairro Cascatas, Município de Campo Alegre/SC.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA:
Fica prorrogado o Contrato de Trabalho Temporário nº 037/2022 até a data de 17 de junho de 2022.

As demais cláusulas e disposições do Termo de Contrato permanecem inalteradas e em vigor.

Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOICE APARECIDA RIBEIRO
Contratada

Testemunhas:

1.__________________________

2.__________________________

DECRETO Nº 14.772 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871781

DECRETO Nº 14.772 DE 03 DE MAIO DE 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso I do art. 
11 da Lei Municipal nº 4.978 de 17 de dezembro de 2021; Decreta:

Art. 1º Abre Crédito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no seguinte Elemento de Despesa da Dotação do Orçamento 
vigente.

11.00 - Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras
11.03 - Serviço de Obras e Serviços Públicos
13.452.0052.2.040 - Vias Públicas e Logradouros
300000.00.0896 - Despesas Correntes
330000.00.0896 - Outras Despesas Correntes
339000.00.0896 - Aplicações Diretas
339039.00.0896 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 2.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento vigente dos 
Recursos 0896.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.773 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871841

DECRETO Nº 14.773 DE 03 DE MAIO DE 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, o inciso I do art. 
11 da Lei Municipal nº 4.978 de 17 de dezembro de 2021; Decreta:

Art. 1º Abre Crédito suplementar no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no seguinte Elemento de Despesa da Dotação do Orçamento 
vigente.

06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
06.02 - Serviço de Agropecuária
20.606.0018.1.005 – Programa Porteira Adentro.
300000.00.0896 - Despesas Correntes
330000.00.0896 - Outras Despesas Correntes
339000.00.0896 - Aplicações Diretas
339030.00.0896 - Material de Consumo R$ 60.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de Excesso de Arrecadação do Orçamento vigente dos 
Recursos 0896.

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

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.774 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872036

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 14.774 DE 03 DE MAIO DE 2022
DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO.

http://www.leismunicipais.com.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.leismunicipais.com.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em especial o inciso VII 
do artigo 300 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002;

DECRETA:

Art. 1º Prorrogar o Contrato de Trabalho Temporário nº 037/2022, firmado com a Sra. JOICE APARECIDA RIBEIRO, para exercer o Cargo 
Público de Professor III e na Função de Professor de Artes, registro no sistema sob nº 956219, Regime Jurídico, Especial Administrativo, 
(Contrato Trabalho Temporário) previsto no Inciso IX, do Artigo 37 da CF/88, e no Capítulo IV da Lei Complementar Municipal nº 006, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. A Prorrogação de que trata o caput deste artigo até a data de 17 de junho de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de maio de 2022.

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 14.775 DE 04 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872044

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 14.775 DE 04 DE MAIO DE 2022
DISPÕE SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO A PEDIDO.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o 
Inciso II do art. 309 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art. 1º Rescindir a pedido o Contrato de Trabalho Temporário firmado com Sra. BIANCA BRUNELI DA SILVA, do Cargo Público de Professor 
I, na Função de Professor da Educação Infantil e Anos Iniciais, registro no sistema sob nº 956159, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a partir de 04 de maio de 2022.
Parágrafo único. A Rescisão de que trata o caput deste artigo em atenção ao Requerimento devidamente assinado pela Servidora Pública 
Municipal Contratada, protocolizado pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 11 de abril de 2022, sob o nº 
022506.

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

Art. 3º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 04 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 nos endereços eletrônicos: www.leismunicipais.com.br e www.diariomunicipal.
sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

http://www.leismunicipais.com.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
http://www.leismunicipais.com.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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PORTARIA Nº 20.633 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872050

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 20.633 DE 03 DE MAIO DE 2022
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao 
artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder 14 (quatorze) dias de férias ao Servidor Público Municipal, PEDRO VITOR HOTZ DE ASSUMPÇÃO, matrícula funcional nº 
000662, registro no sistema sob nº 955089, ocupante de Cargo Público de Agente Operacional III, exercendo a Função de Operador de 
Máquinas e Veículos Pesados, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Transporte e Obras, referente ao período aquisitivo 01 de 
janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2º O Servidor Público Municipal gozará as férias no período de 04 de maio de 2022 á 17 de maio de 2022, segundo opção sua já re-
querida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolizada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data 03 de 
maio de 2022.

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

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

PORTARIA Nº 20.634 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872052

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº 20.634 DE 03 DE MAIO DE 2022
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao 
artigo 133 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; Resolve:

Art. 1º Conceder 10 (dez) dias de férias a Servidora Pública ANA LUIZA TELMA, matricula funcional nº 000779, registro no sistema sob o nº 
955399, ocupante do Cargo Público e na Função de Agente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente 
aos períodos aquisitivos: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 = 05 (zero cinco) dias; 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 
de 2021 = 05 (zero cinco) dias.

Art. 2º A Servidora Pública Municipal gozará as férias no período de 09 de maio de 2022 á 18 de maio de 2022, segundo opção sua já re-
querida junto ao Serviço de Pessoal e devidamente Protocolada pelo Serviço de Protocolo do Poder Executivo Municipal em data de 03 de 
maio de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de maio de 2022.

Art. 4º Revogadas as demais disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC., 03 de maio de 2022.

ALICE BAYERL GROSSKOPF
Prefeita Municipal

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY
Secretária Municipal de Administração

Publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 no endereço eletrônico: www.diariomunicipal.sc.gov.br em data de: 04/05/2022.

JEISON FABIANO DE SOUZA OSSOVSKI
Chefe de Gabinete da Prefeita

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

prefeitura

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2022
Publicação Nº 3870645

MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ - SC
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 02/2022
EXTRATO DE EDITAL

O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, SC, representado por sua Prefeita Sra. Rozane Bortoncello Moreira TORNA PÚBLICO que a partir do dia 03 
de maio de 2022 até o dia 03 de maio de 2023, a Comissão Permanente de Licitações, estará recebendo os documentos para habilitação 
do objeto do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de instituições para prestação de serviços de acolhimento Institucional 
de Longa Permanência para Idosos (ILPI), conforme especificado neste Edital, e em conformidade com a Lei 8.666/93, suas alterações e 
demais normas pertinentes. Demais informações, serão fornecidas pelo Departamento de Licitações, localizado no Centro Administrativo 
Municipal, sito à Rua 1º de Maio, 736, em Campo Erê - SC, de segunda a sexta-feira no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h15 às 17h15, 
e e-mail licitacao@campoere.sc.gov.br, 

Campo Erê - SC, 03 de maio de 2022. 

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita municipal

EXTRATO DE EDITAL PP 10/2022
Publicação Nº 3870636

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FAAE80270A3E260B7758C7A7077CED0FF2E9DB5F
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
PROCESSO LICITATÓRIO N° 613/2022
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2022
EXTRATO DE EDITAL
O MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, SC, representado pela sua Prefeita Sra. ROZANE BORTONCELLO MOREIRA, TORNA PÚBLICO que até às 
08:30 horas do dia 16 de maio de 2022, o Pregoeiro Oficial do Município, estará recebendo as propostas dos interessados no objeto do 
Processo Licitatório n° 613/2022 na modalidade de Pregão Presencial Nº 10/2022, tipo Maior Oferta para a Seleção de instituição financeira 
para a prestação de serviços, em caráter de exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses, de processamento e gerenciamento dos 
créditos de proventos da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Campo Erê - SC, conforme especificado neste Edital 
. Fundamentado na Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002, suas alterações, Decreto Municipal 703/2015, LC 147/2014, e demais normas pertinen-
tes. Demais informações, serão fornecidas pelo Departamento de Licitações, localizado no Centro Administrativo Municipal, sito à Rua 1º de 
Maio, 736, em Campo Erê, Estado de Santa Catarina, de segunda a sexta-feira no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h15 às 17h15, e no 
e-mail licitacao@campoere.sc.gov.br - 

Campo Erê - SC, 03 de maio de 2022. 

Gilmar Fior de Medeiros – Pregoeiro Oficial

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA - Prefeita Municipal.

PORTARIA 300/2022
Publicação Nº 3867840

PORTARIA N° 300, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde à servidora pública municipal, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 57, VII da Lei Orgânica 
Municipal, e o art. 70, Inciso II, da Lei Complementar 011/2002;

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMILIA a servidora pública municipal, Adriane Bizarro Rocha, 
matrícula n°. 2226-8, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na secretaria de educação cultura e turismo, pelo período de 
12 (doze) dias, a partir de 25/04/2022, considerando o que consta no atestado médico.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

mailto:licitacao@campoere.sc.gov.br
mailto:licitacao@campoere.sc.gov.br
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Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Erê, 27 de Abril de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 301/2022
Publicação Nº 3867843

PORTARIA N° 301, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de férias a
Servidor público municipal, e dá outras providências;

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 57, VII da Lei 
Orgânica Municipal e o Art. 65, Inciso I da Lei Complementar n.º 011/2002;

RESOLVE

Art. 1°. CONCEDER, férias de 30 (trinta) dias, ao servidor público municipal, Luiz Carlos Damasceno, matrícula n. 3417, ocupante do cargo 
de fiscal de tributos, lotado no gabinete de planejamento e gestão, relativo ao período aquisitivo de 22/03/2020 a 31/03/2021, a partir de 
02 de maio de 2022.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 27 de abril de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 302/2022
Publicação Nº 3867847

PORTARIA N° 302, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a servidor público municipal, e dá outras providências;

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 57, VII da Lei Or-
gânica Municipal, e o artigo 76 da Lei Complementar n.º 011/2002 e Legislação posterior;
Considerando o requerimento do servidor protocolado sob o n. 740, de 12/04/2022 e o Deferimento da Secretária Municipal;

RESOLVE

Art. 1°. CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 90 (noventa) dias, convertido em abono pecuniário a ser pago em 3 (três), parcelas 
mensais, à servidora pública municipal, Maria de Lurdes da Silva Porn, matrícula nº. 10948-7, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao período aquisitivo de 23/03/2015 a 23/03/2020.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 27 de abril de 2022.
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Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 303/2022
Publicação Nº 3867852

PORTARIA N° 303, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a servidor público municipal, e dá outras providências;

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 57, VII da Lei Or-
gânica Municipal, e o artigo 76 da Lei Complementar n.º 011/2002 e Legislação posterior;
Considerando o requerimento do servidor protocolado sob o n. 740, de 12/04/2022 e o Deferimento da Secretária Municipal;

RESOLVE

Art. 1°. CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 30 (trinta) dias, convertido em abono pecuniário à servidora pública municipal, 
Marilene Metz, matrícula nº. 12205-9, ocupante do cargo de técnica de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao 
período averbado até 01/04/2014.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 27 de abril de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 304/2022
Publicação Nº 3867861

PORTARIA N° 304, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde à servidor público municipal, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 57, VII da Lei Orgânica 
Municipal, e o art. 70, Inciso I, da Lei Complementar 011/2002;

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a servidora pública municipal, Priscila Gonçalves, matrículas n° 12036-7, 
ocupante do cargo de professora de artes, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, pelo período de 15 (quinze) dias, 
com efeitos retroativos a 25/04/2022, considerando o que consta no atestado médico.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 27 de Abril de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal
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Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 305/2022
Publicação Nº 3872133

PORTARIA N° 305, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde à pessoa da família, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 57, VII da Lei Orgânica 
Municipal, e o art. 70, Inciso II, da Lei Complementar 011/2002;

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, a servidora pública municipal, Regina Maria Brito, 
matrícula n°. 9709, ocupante do cargo de professor de ensino fundamental, lotada na secretaria de educação cultura e turismo, pelo período 
de 08 (oito) dias, a partir de 28/04/2022, considerando o que consta no atestado médico.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 29 de Abril de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

LUIZ FERNANDO TONIAL
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 10226-1

PORTARIA 306/2022
Publicação Nº 3872136

PORTARIA N° 306, DE 02 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de licença para tratamento de saúde à pessoa da família, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Campo Erê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 57, VII da Lei Orgânica 
Municipal, e o art. 70, Inciso II, da Lei Complementar 011/2002;

RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA, a servidora pública municipal, MARLI F. TRESOLDI, 
matrícula n°. 1732-3, ocupante do cargo de professor de ensino Infantil, lotada na secretaria de educação cultura e turismo, pelo período 
de 04 (quatro) dias, a partir de 28/04/2022, considerando o que consta no atestado médico.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Campo Erê, 02 de Maio de 2022.

Registre-se e Publique-se

ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada em data supra

DÁRIO FERLIN
Setor de Atos Oficiais
Matricula n° 00784-6
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Campos Novos

prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 03/2022
Publicação Nº 3869030

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C8CD9FB0D03F7C11D3E11515E9DF18842189A33D
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022

1. DO OBJETO
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VISANDO EXECUTAR A GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHO-
RIAS NO PROCESSO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E VIRTUAL DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - AGILIZA CAMPOS NOVOS.

2. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR
2.1. Recebida a proposta e analisada, a empresa Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul/Fundação Unisul, inscrita no 
CNPJ sob o nº 86.445.293/0001-36, com endereço na Av. Marcolino Martins Cabral, nº 39 – centro no município de Tubarão/SC, foi sele-
cionada para execução do objeto.
2.2. A contratação do respectivo particular resultou em uma avaliação da necessidade pública, da identidade e das condições propostas pelo 
particular. O fornecedor selecionado é uma instituição brasileira incumbida estatutariamente do desenvolvimento institucional, não tem fins 
lucrativos e possui inquestionável reputação ético-profissional, além de vasta experiência no que tange ao objeto contratado.
2.3. Ademais, a instituição foi responsável por auxiliar no processo de implantação da Central de Atendimento, conhecendo de forma por-
menorizada os procedimentos e normas adotados inicialmente, tendo auxiliado na construção da missão, visão, valores da unidade adminis-
trativa. Importa frisar a relação institucional existente entre a UNISUL e a FAEPESUL, conforme documento acostado nos autos, tendo em 
vista que a capacidade técnica da primeira foi incorporada pela segunda.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Considerando que em 2019, Município de Campos Novos/SC implantou a Central de Atendimento ao Cidadão Agiliza Campos Novos, 
visando ampliar e modernizar o acesso aos serviços públicos. A Central funciona como a porta de entrada do cidadão em busca de aten-
dimento e conta com a integração de vários órgãos da administração pública municipal e parceria com demais órgãos da administração 
pública da esfera estadual e federal. Tal iniciativa tem como objetivo a diminuição de filas e do tempo de espera para atendimento e conse-
quentemente a redução de esforço do cidadão, que pode encontrar todos os serviços unificados em um único espaço.
3.2. Considerando que são emitidos relatórios diários de atendimento, possibilitando a verificação das maiores demandas em cada setor da 
administração e os prazos para atendimento de cada processo, subsidiando a tomada de decisões.
3.3. Considerando que a Central de Atendimento também oportuniza a realização de estágio remunerado para jovens entre 16 (dezesseis) 
a 24 (vinte e quatro) anos por meio do programa "Agiliza Jovem". Além do estágio, o programa oferece capacitação profissional aos jovens, 
por meio de curso técnico oferecido gratuitamente pelo município.
3.4. Considerando que o projeto tornou-se referência na região e já recebeu os seguintes prêmios: Case de Sucesso apresentado pelo Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - Sebrae (2019), Prêmio de destaque no 4º Congresso Catarinense 
de Cidades Digitais (2019) e Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude (2020).
3.5. Contudo, para manter os bons resultados alcançados até aqui é necessário que os procedimentos e resultado sejam submetidos a uma 
avaliação para diagnóstico, verificando-se eventuais gargalos, falhas de procedimento e atualização de colaboradores por meio de treina-
mento, de forma que a estrutura acompanhe as mudanças sociais e tecnológicas e se mantenha moderna e funcional.
3.6. Desde sua criação, a Central de Atendimento passou por mudanças no seu quadro de colaboradores, em razão da troca de direção, 
remanejamento de servidores e substituição de estagiários. Assim, se faz necessário um treinamento de atualização, a fim de que, a missão, 
a visão e os valores da instituição seja reforçados.
3.7. Importante frisar, que as normativas e procedimentos em vigência hoje, foram criadas com base nas expectativas e objetivos pretendi-
dos com o projeto à época de sua implantação.
3.8. Após três anos de funcionamento, se faz necessário realizar um diagnóstico acerca das práticas bem sucedidas e dos gargalos e dificul-
dades enfrentados pela equipe, com base na experiência obtida no período em que a central está em funcionamento.
3.9. Considerando que a população já se acostumou a buscar atendimento no local para dirimir dúvidas e obter acesso a serviços públicos, 
a Administração Municipal também quer agregar novos parceiros de forma a aumentar o leque de serviços disponíveis hoje, facilitando a 
vida do cidadão.
3.10. A contratação ora requerida tem como finalidade obter auxílio técnico para realização de um diagnóstico da Central de Atendimento, 
com atualização dos manuais e das práticas em execução, de forma que seja possível revisar os procedimentos e ampliar os serviços, com 
o intuito de desenvolver a instituição, visando:
a) Revisão do Manual de Normas e Procedimentos;
b) Revisão das Instruções Normativas do Agilizada Campos Novos;
c) Realização de um Diagnóstico Geral de funcionamento atual do Agiliza, propondo melhorias, novos objetivos e definindo o foco das ações 
estratégicas;
d) Auxiliar na gestão da área de atendimento, com foco na melhoria da comunicação e ajustes operacionais da área de atendimento e 
retorno ao cidadão;
e) Definir novos modelos de estratégias para períodos das atividades sazonais ou de grande demanda de atendimento;
f) Melhorar e implementar novos indicadores de qualidade de atendimento ou do controle dos processos;
g) Incluir e redefinir serviços ofertados ao Cidadão, verificando a necessidade de revisão de alguns serviços e possibilidade de inclusão de 
novos serviços ou novas parcerias;
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h) Capacitação dos Colaboradores atuais e treinamento para que essas capacitações ocorram de forma continua, posteriormente;
i) Virtualização de serviços;
3.11. A contratação pretendida se justifica na medida em que se trata de um serviço de diagnóstico, aperfeiçoamento, treinamento e de-
finição de estratégias visando o desenvolvimento institucional, a serem realizados por equipe multidisciplinar e com experiência na área. 
O município não possui técnicos suficientes para condução dos trabalhos, haja vista, a quantidade de atendimento realizados e o horário 
de funcionamento estendido. Hoje o Agiliza funciona das 07:30 às 19 horas, e realiza mensalmente cerca de 6.749 atendimentos. A parti-
cipação da equipe técnica do município se dará por meio do fornecimento de dados, acompanhamento dos serviços com participação nas 
discussões e fiscalização dos produtos entregues.

4. DO VALORES
4.1. A Administração Pública, pelo fornecimento dos serviços, pagará o valor total de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), 
em doze parcelas mensais de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).
4.2. Tabela dos valores:
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

01

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA VISANDO EXECUTAR A GESTÃO, 
MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO PROCESSO DE ATENDI-
MENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E VIRTUAL DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 
- AGILIZA CAMPOS NOVOS.

12 mês R$ 19.500,00 R$ 234.000,00

5. DO FUNDAMENTO LEGAL
5.1. Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações. Trata-se de certame 
realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 24, inciso XIII da Lei n. 8.666/93, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa 
de licitação:
[...]
“Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-pro-
fissional e não tenha fins lucrativos.”
[...]

6. DA VIGÊNCIA
6.1. A vigência do contrato, resultante dessa dispensa de licitação, será até 31 de dezembro de 2022, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado caso haja interesse da administração, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
6.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, em tudo ali especificado, no que couber à 
natureza desta contratação, desde que haja interesse da contratante, juntando-se aos autos processuais todas as justificativas cabíveis.

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Orgão Departamento de Administração e Finanças
Programa Administração e Finanças
Ação Manutenção das Atividades do Agiliza
Despesa 42 3.3.90.00.00 / 0.1.00.0000

Orgão Departamento de Administração e Finanças
Programa Administração e Finanças
Ação Manutenção das Atividades do Agiliza
Despesa 42 3.3.90.00.00 / 0.3.00.0000

GILMAR MARCO PEREIRA
Prefeito Municipal
Município de Campos Novos

AVISO DE LICITAÇÃO PE 01/2022 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Publicação Nº 3869202

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5188F65B6C2A7669731AF1D9DCC1AB50907F6461
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 01.850.671/0001-
04 torna público que fará realizar no dia 17 de maio de 2022 às 14h30min Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço, tendo como objeto a 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMPOS NOVOS-SC - RECURSO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no edital e 
seus anexos.
O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede 
da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida, nº 323, no horário das 13h15min às 18h45min diariamente.
Campos Novos, 04 de maio de 2022.

http://www.camposnovos.sc.gov.br
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AVISO DE LICITAÇÃO PE 15/2022
Publicação Nº 3867756

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0A1443244F5664B60C4DD97B3CB8C26B47B5A8F8
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O Município de Campos Novos - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, comunica aos 
interessados que realizará licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com critério de julgamento menor preço por item, no dia 
16 de maio de 2022 às 14h30min, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo como objeto o REGISTRO 
DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, ESPULGO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIAS MUNICIPAIS DE CAMPOS NOVOS - SC.
O Edital que está amparado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, Lei nº 14.035 de 11 de agosto de 2020, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e estará disponível gratuitamente na 
página no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Campos Novos na página http://www.camposnovos.sc.gov.br, podendo, também, ser 
requerido junto ao Departamento de Compras e Licitações, Rua Expedicionário, nº. 323, Campos Novos/SC, das 13h15min às 18h45min, te-
lefone: (49) 3541-6200, e-mail pregao.eletronico@camposnovos.sc.gov.br e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
Campos Novos, 04 de maio de 2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2022 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Publicação Nº 3870711

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA N° 01/2022

O MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº. 82.939.232/0001-74, representado neste 
ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Gilmar Marco Pereira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e artigo 145, III, 
da Constituição Federal, com fundamento no Decreto-Lei n° 195/67, artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, nos artigos 17, 18 e 413 
à 423, do Código Tributário Municipal e Lei Municipal n° 4.571/2019, por intermédio do presente edital, publicado nos termos do artigo 21 
da Lei Orgânica do Município, bem como de forma complementar no sítio eletrônico oficial (www.camposnovos.sc.gov.br), TORNA PÚBLICO 
a quem interessar possa, em especial aos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis situados ou 
lindeiros as ruas listadas neste edital, para fins de notificação de cobrança da Contribuição de Melhoria decorrente de obras de infraestrutura 
e pavimentação asfáltica de vias situadas no perímetro urbano do Município de Campos Novos e consecutivo lançamento da cobrança de 
contribuição de melhoria, relativa ás obras que segue:

TABELA I
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS BENEFICIADAS
BAIRRO LOGRADOURO ÁREA BENEFICIADA

Bairro São Cristóvão

Rua Henrique de Almeida Trecho entre a Rua João Gonçalves de Araújo até a Rua Cel. Ozorio Fagundes

Rua Cel. Ozorio Fagundes Trecho entre a Rua Henrique de Almeida até a Rua João Carlos Gasser

Rua João Carlos Gasser Trecho entre a Rua João Gonçalves de Araújo até a Rua Cel. Ozorio Fagundes

Rua João Gonçalves de Araújo Trecho entre a Rua Irineu Faedo até a Rua João Carlos Gasser

Bairro São Sebastião

Rua Agenor Trucollo Trecho entre a Rua Henrique Bággio até a Rua João Gonçalves de Araújo

Rua Alípio de Moraes Trecho entre a Rua Cel. Pedro Carlos até o final da rua

Rua Barão de Itapetininga Trecho entre a Rua João Gonçalves de Araújo até a Rua Alípio de Moraes

Rua Henrique Baggio Trecho entre a Rua Coronel Pedro Carlos até a Rua Irene Durli

Rua Coronel Pedro Carlos Trecho entre a Rua João Gonçalves de Araújo e Rua Henrique Baggio

Rua Lucas Alves de Carvalho Trecho entre a Rua Coronel Farrapo até a Rua João Gonçalves de Araújo

Rua João Batista Valenti Trecho entre a Rua Cel. Farrapo até Rua Agenor Trucullo

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.camposnovos.sc.gov.br
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Bairro Nossa Senhora de 
Lourdes

Rua Nilton Rodrigues Arruda e 
Servidão Trecho entre a Rua Tiradentes até a Rua Projetada

Rua Dorcílio Crispim Corrêa Trecho entre Rua Hercílio Rupp até a Rua Frei Rogério

Rua Francisco Danilo Valenti Trecho entre a Rua João Cordeiro dos Santos até a Rua Frei Rogério

Rua Valentin Suzin Trecho entre a Rua João Cordeiro dos Santos até a Rua Frei Rogério

Rua Agenor Farias Trecho entre a Rua Hercílio Rupp até a Rua Frei Rogério
Rua Hercilio Rupp Trecho entre a Rua Humberto Calgaro até 38 metros pra frente da Rua Elizio José Biolchi

Rua Humberto Calgaro Trecho entre a Rua João Cordeiro dos Santos e Rua Hercílio Rupp

Bairro Jardim Bela Vista

Rua José Ozório de Farias Trecho entre a Rua Vergílio Antunes de Souza até final da Rua

Rua José Corrêa da Silva Trecho entre Rua Vergílio Antunes de Souza até final da Rua

Rua Beatriz Antunes Stefanes Trecho entre a Vergílio Antunes de Souza até a Rua Antônio Zortéa Primo
Rua Antonio Zortéa Primo Trecho entre a Rua Amantino Antunes de Souza até a Rua Deputado Irai Zílio

Bairro Santo Antonio

Rua Coronel Farrapo Trecho entre a Rua Júlia Alves Fagundes até a Rua Sebastião José Granzotto

Rua Altamiro Antunes de Matos Trecho entre Rua Julia Alves Fagundes até final do Loteamento Granzotto

Rua Anízio Toscan Trecho entre a Rua Júlia Alves Fagundes até o final do Loteamento Granzotto
Rua Ermígio Dall'Oglio Trecho entre a Rua Júlia Alves Fagundes até o final do Loteamento Granzotto

Rua João Altair Granzotto Trecho entre a Rua Ermígio Dall'Oglio até a Rua Jairo José Granzotto

Rua Jairo José Granzotto Trecho da Rua Julia Alves Fagundes até o final do Loteamento Granzotto

Rua Sebastião José Granzotto Trecho entre a Rua Coronel Lucidoro até a Rua Zulmiro Manfredi

Rua Zulmiro Manfredi Trecho passando pela Rua Julia Alves Fagundes até o final do Loteamento Granzotto

1. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DA OBRA:

1.1. O memorial descritivo se presta a descrever as atividades, soluções e respectivas metodologias adotadas no Projeto de Engenharia 
para pavimentação asfáltica com drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, das ruas acima descritas no município de 
Campos Novos.
1.2. O projeto apresentado baseia-se nos estudos geométricos, tráfego, além de diretrizes de circulação viária desenvolvidos pela Secretaria 
de Transportes, Obras e Urbanismo, juntamente com o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, conforme ANEXO I.

2. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA:

2.1. A despesa para a realização das obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária deste edital, teve por base a Concorrência Pú-
blica nº 001/2019, Processo de Compra nº 99/2019, sendo a área de 1.958,80 m² (um mil, novecentos e cinquenta e oito metros e oitenta 
centímetros quadrados) pavimentada no Bairro São Cristóvão; área de 5.574,98 m² (cinco mil, quinhentos e setenta e quatro metros e 
noventa e oito centímetros quadrados) pavimentada no Bairro São Sebastião; área de 5.213,56 m² (cinco mil, duzentos e treze metros e 
cinquenta e seis centímetros quadrados) pavimentada no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, 3.711,75 m² (três mil, setecentos e onze metros 
e setenta e cinco centímetros quadrados) de área pavimentada no Bairro Jardim Bela Vista e a área de 6.765,30 m² (seis mil, setecentos e 
sessenta e cinco metros e trinta centímetros quadrados) pavimentada no Bairro Santo Antônio.
2.2. O custo total da obra além dos materiais e serviços necessários para efeitos de cálculos da contribuição de melhoria, computadas 
as despesas relativas a estudos, projetos, desapropriações, administração, juros de financiamento de até 12% (doze por cento) ao ano e 
quaisquer investimentos necessários à sua execução, perfazendo o total de R$ 5.167.790,47 (cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, 
setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).
3. DETERMINAÇÃO DA PARCELA ABRANGIDA PELA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

3.1. A determinação da Contribuição de Melhoria far-se-á de acordo com a valorização imobiliária, conforme Ata de Avaliação dos Imóveis 
– ANEXO IV. A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite o custo total da obra, computadas as despesas de custo de base 
e sub-base, materiais, mão de obra e todos os investimentos necessários para que os benefícios delas decorrentes sejam integralmente 
alcançados pelos imóveis das respectivas zonas de influência devidamente atualizadas na data do lançamento.

3.1.1. BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
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3.1.1.1. Os contribuintes arcarão com 30% (trinta por cento) do custo da obra de R$ 441.226,14 (quatrocentos e quarenta e um mil, du-
zentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), ou seja, o valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição é de R$ 
132.367,84 (cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

3.1.2. BAIRRO SÃO SEBASTIÃO

3.1.2.1. Os contribuintes arcarão com 30% (trinta por cento) do custo da obra de R$ 1.174.422,27 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), ou seja, o valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição é 
de R$ 352.326,68 (trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

3.1.3. BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES

3.1.3.1. Os contribuintes arcarão com 30% (trinta por cento) do custo da obra de R$ 1.281.289,95 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, 
duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), ou seja, o valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição 
é de R$ 384.386,99 (trezentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos).

3.1.4. BAIRRO JARDIM BELA VISTA

3.1.4.1. Os contribuintes arcarão com 30% (trinta por cento) do custo da obra de R$ 839.101,47 (oitocentos e trinta e nove mil, cento e 
um reais e quarenta e sete centavos), ou seja, o valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição é de R$ 251.730,44 
(duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos).

3.1.5. BAIRRO SANTO ANTONIO

3.1.5.1. Os contribuintes arcarão com 30% (trinta por cento) do custo da obra de R$ 1.431.750,64 (um milhão, quatrocentos e trinta e um 
mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, o valor da parcela do custo da obra a ser financiada pela contri-
buição é de R$ 429.525,19 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos).

4. FATORES DE ABSORÇÃO E PLANILHAS DE RATEIO (ART. 82, E, DO CTN):

4.1. O fator de absorção do benefício, para as zonas diretamente atingidas será proporcional a valorização dos imóveis, tendo como limite 
global a parcela do custo da obra a ser financiada pela Contribuição de Melhoria e, como limite individual, o acréscimo do valor que resultar 
para cada imóvel, apurada mediante avaliação, conforme planilhas e laudo de avaliação elaborado por comissão nomeada pelo Chefe do 
Poder Executivo. (Planilhas de Contribuição de Melhoria – ANEXO V e Ata de Avaliação dos Imóveis – ANEXO IV)

5. DO SISTEMA DE RATEIO

5.1. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE ABSORÇÃO:

5.1.1. O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas 
será de até 100% (cem por cento) sobre o valor dos imóveis beneficiados, no montante apurado através de avaliações realizadas antes e 
após a execução da obra.
5.1.2. A base de cálculo da Contribuição de Melhoria se estabeleceu pelo quantum de valorização experimentado por cada imóvel, cujo 
valor obtido decorreu do comparativo das avaliações, considerando-se a avaliação antes do início da obra e os valores dos imóveis ao final 
da referida obra, conforme establecido na Ata de Avaliação elaborada pela Comissão de Avaliação nomeada pelo Chefe do Poder Executivo 
– ANEXO IV.
5.1.3. As avaliações gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em contrário, e não serão utilizados para cobrança 
de tributo diverso da Contribuição de Melhoria.
5.1.4. Constatada a ocorrência do fato gerador, a alíquota incidente para fins de cobrança da contribuição de melhoria, para cada contribuin-
te, ficou determinado em 30% (trinta por cento) do custo individualizado da obra (custo da obra para cada imóvel beneficiado), conforme 
item nº 3 deste edital e art. 2º da Lei Municipal n° 4.571 de 12 de setembro de 2019.
5.1.5. Correrão por conta do Município de Campos Novos as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou isentos 
de Contribuição de Melhoria e as importâncias que se referirem à área de benefício comum.

6. DO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

FÓRMULA DE CÁLCULO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

CM= (PAC)*(CA)

CM= Contribuição de Melhoria
PAC= Valor da parcela de absorção de todos os contribuintes
CA= Coeficiente de absorção

Coeficiente de Absorção = Valorização Individual do Imóvel / Valorização Total da área beneficiada pela obra.
 (Conforme Planilha de Contribuição de Melhoria - ANEXO V).
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7. NOTIFICAÇÃO (ART. 82, II do CTN)

7.1. Ficam cientificados os contribuintes beneficiados pela obra, que o prazo de impugnação é de 30 (trinta) dias, a contar da data de publi-
cação do presente Edital, que se encontra à disposição dos interessados no site do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC 
(www.diariomunicipal.sc.gov.br), e no site oficial do Município (www.camposnovos.sc.gov.br), ou na Prefeitura Municipal de Campos Novos 
durante o horário normal de expediente, cabendo ao impugnante o ônus da prova, tudo conforme Art. 6, § 1º da Lei Municipal 4.571 de 12 
de setembro de 2019.
6.0.2 As impugnações deverão ser oferecidas mediante protocolo formal, em face aos elementos constantes neste Edital, apresentadas 
através de petição fundamentada e devidamente identificada, descrevendo as provas requeridas, e deverão ser dirigidas à Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda e Administração por meio de protocolo a ser efetivado junto a Central de Atendimento ao Cidadão – AGILIZA CAMPOS 
NOVOS, localizada na Rua Benjamin Colla, 289, bairro Senhor Bom Jesus, de Segunda a Sexta-feira, no horário das 07h45min às 18h45min.
6.0.3 A Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, deverá proferir decisão no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que 
tiver recebido o processo concluso, na qual o proprietário poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões do Imóvel, 
cálculos dos índices atribuídos, valor da Contribuição, número de prestações, valorização dos imóveis após a obra, e não terá efeito suspen-
sivo da cobrança da Contribuição de Melhoria.
7.2. Os requerimentos de impugnação, de reclamação, bem como quaisquer recursos administrativos não suspenderão ou obstarão à Ad-
ministração na prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança da Contribuição de melhoria.
7.3. Os imóveis em condomínio indiviso serão considerados de propriedade de um só condômino, cabendo a esse exigir dos demais condô-
minos, a parte que lhes tocar.

8. DOS LANÇAMENTOS

8.1. Transcorrido os prazos indicados no item 7, o Município lançará de ofício o valor da contribuição de melhoria para cada sujeito passivo, 
enviando as respectivas notificações ao seu endereço, nas quais deverá constar o valor, o prazo, a forma e o local de pagamento da Contri-
buição de Melhoria, bem como indicar a valorização individual do imóvel e os demais elementos que integram o cálculo do tributo.
8.1.1. Após o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta dias), contados do recebimento da 
notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou 
anulará os valores lançados.
8.1.2. Mantido o valor do lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo fixado para pagamento da contribuição 
de melhoria, desde a data da ciência do contribuinte.
8.1.3. A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções im-
postas pela impugnação.
8.1.4. As impugnações aos lançamentos deverão ser dirigidas à Secretaria Municipal da Fazenda e Administração por meio de protocolo a 
ser efetivado junto a Central de Atendimento ao Cidadão – AGILIZA CAMPOS NOVOS, localizada na Rua Benjamin Colla, 289, bairro Senhor 
Bom Jesus, de Segunda a Sexta-feira, no horário das 07h45min às 18h45min.

9. DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento da contribuição de melhoria poderá ser efetuado em prestações mensais, em prazo não superior a 48 meses, com valor 
mínimo de cada parcela de R$ 50,00 (cinquenta reais).
9.2. O contribuinte poderá optar pelo pagamento antecipado, a vista, em até 30 (trinta) dias contados da notificação do lançamento da 
contribuição de melhoria ou à época da primeira prestação, gozando neste caso de 20% de desconto.
9.3. O presente edital e seus anexos estarão, após sua publicação, disponíveis no endereço eletrônico: https://www.camposnovos.sc.gov.br. 
Demais informações poderão ser obtidas pelo contribuinte junto a Central de Atendimento ao Cidadão – AGILIZA CAMPOS NOVOS, localiza-
da na Rua Benjamin Colla, 289, bairro Senhor Bom Jesus, de Segunda a Sexta-feira, no horário das 07h45min às 18h45min.
9.4. São partes integrantes deste edital:
ANEXO I - Memorial descritivo do projeto;
ANEXO II - Orçamento do custo individualizado (por bairro) da obra;
ANEXO III - Mapas/plantas das ruas com a delimitação da zona beneficiada, relação dos imóveis nela situados e respectivos proprietários;
ANEXO IV – Ata de Avaliação de Imóveis para fim de contribuição de melhoria instituída pela lei 4.571/2019;
ANEXO V – Planilha de Contribuição de Melhoria.

Campos Novos/SC, 04 de maio de 2022.

Gilmar Marco Pereira
Prefeito Municipal

Dari Oreste Scaraboto
Secretário da Fazenda e Administração

Edmilson José Rodrigues
Engenheiro Civil

https://www.camposnovos.sc.gov.br
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Canelinha

prefeitura

PROCESSO DE LICITAÇÃO 015/SEMAIS/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 010/SEMAIS/2022 - S.R.P
Publicação Nº 3871115

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 59A7E59626ED6A99B0025595DC4B205C6CE07B00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
Serviço Municipal de Água, Infraestrutura e Saneamento de Canelinha – SEMAIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 015/SEMAIS/2022
Pregão Presencial 010/SEMAIS/2022 – Sistema de Registro de Preços

Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de luminárias e refletores de LED, 
para manutenção corretiva e preventiva da rede de iluminação pública do Município de Canelinha, conforme especificações e quantidades 
descritas nos anexos do Edital. DATA DE ABERTURA: 18 de maio de 2022, às 14h30min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e 
inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC, e 
no site www.canelinha.sc.gov.br.

Canelinha, 03 de maio de 2022

Ricardo Orlandi
Diretor do SEMAIS.

PROCESSO DE LICITAÇÃO 055/PMC/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 033/PMC/2022 -S.R.P
Publicação Nº 3868236

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75F05C5CDAEB56A1948F953EA01CABB8CE1AC32F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 055/PMC/2022
Pregão Presencial 033/PMC/2022 – Sistema de Registro de Preços

Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços de horas máquina (Escavadeira hidráulica) para Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, conforme especificações e 
quantidades descritas nos anexos do Edital. DATA DE ABERTURA: 18 de maio de 2022, às 10h30min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O 
Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/
SC, e no site www.canelinha.sc.gov.br.

Canelinha/SC, 03 de maio de 2022.

Silvio Reis
Secretário de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

PROCESSO DE LICITAÇÃO 059/PMC/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 037/PMC/2022 - S.R.P
Publicação Nº 3868246

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CF428CBA236B37B5A4BA8B2D85A4565464F1829F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELINHA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo de Licitação 059/PMC/2022
Pregão Presencial 037/PMC/2022 – Sistema de Registro de Preços

Objeto: O presente Pregão Presencial tem por objeto, o registro de preços para eventual aquisição futura de uniformes escolares, para 
doação as crianças carentes das escolas e creches da rede municipal de ensino de Canelinha, conforme especificações e quantidades des-
critas no anexo do Edital. DATA DE ABERTURA: 18 de maio de 2022, às 08h30 min. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e inteiro 
teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, sito à Av. Cartório Florentino da Silva, 1683, Centro, Canelinha/SC, e no site 
www.canelinha.sc.gov.br.

http://www.canelinha.sc.gov.br
http://www.canelinha.sc.gov.br
http://www.canelinha.sc.gov.br
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Canelinha/SC, 02 de maio de 2022.

Fernanda Dias Jacintho
Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Juventude

Câmara muniCipal

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022
Publicação Nº 3869028

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE CANELINHA 

CÂMARA DE VEREADORES DE CANELINHA 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 003/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2022 

A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática e 
eletrônicos, necessários para a continuidade e eficiência dos serviços prestados pela Câmara Municipal 
de Vereadores do Município de Canelinha, de acordo com especificações e quantidades descritas no 
Edital. 

CONTRATADO: MAICON RONEI BONIFACIO – CNPJ: 11.624.036/0001-62 

VALOR DO CONTRATO: 15.257,00 (quinze mil duzentos e cinquenta e sete reais). 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispenso a licitação, com fundamento no inciso I do art.24, da Lei n.8.666/93. 

Canelinha, 03 de maio de 2022 

Robinson Carvalho Lima 

Presidente do Legislativo 
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Capão Alto

muniCípio de Capão alto

PORTARIA 067/2022
Publicação Nº 3869349

PORTARIA Nº 067/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR ANDERSON ANTUNES DOS SANTOS PARA O CARGO DE GERENTE DE MEDICAMENTOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor ANDERSON ANTUNES DOS SANTOS, para o Cargo de Gerente de Medicamentos, lotado na Secretária 
Municipal de Saúde e Saneamento. A partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 10 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 10 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 068/2022
Publicação Nº 3869352

PORTARIA Nº 068/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR VINICIUS DAS CHAGAS MEDEIROS PARA O CARGO DE GERENTE DE INFORMÁTICA DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor VINICIUS DAS CHAGAS MEDEIROS, para o Cargo de Gerente de Informática, lotado na Secretaria de 
Industria, Comércio e Infraestrutura.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 10 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 10 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 069/2022
Publicação Nº 3869355

PORTARIA Nº 069/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA LETICIA LUIZA SOARES DE MACEDO PARA O CARGO DE GERENTE DE DOCUMENTOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora LETICIA LUIZA SOARES DE MACEDO, para o Cargo de Gerente de documentos, lotado na Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 496

Capão Alto, 10 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 10 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 070/2022
Publicação Nº 3869358

PORTARIA Nº 070/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR
ELIEL XAVIER DE JESUS PARA O CARGO DE DIRETOR DE OBRAS DO INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°-Fica nomeado o senhor ELIEL XAVIER DE JESUS, para exercer o cargo de Diretor de Obras do Interior, lotado na Secretaria Municipal 
de Obras do Interior. A partir desta data

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 11 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 11 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 071/2022
Publicação Nº 3869362

PORTARIA Nº 071/2022
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde a servidora Sra. CRISTIANE DAS GRAÇAS CORREA, Assistente de Coordenação da 
Creche, a partir de 10 de Fevereiro de 2022. Assiste direito ao mesmo com ônus financeiro para a Administração Pública Municipal nos 
primeiros 15 dias, conforme Lei nº023/2003.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 11 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 11 de Fevereiro de 2022..

PORTARIA 072/2022
Publicação Nº 3869363

PORTARIA Nº 072/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DA LICENÇA PARA CUIDAR DE PESSOA DA FAMÍLIA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Resolve conceder Licença para cuidar de pessoa da família a Servidora Sra. LUTIANE CÓRDOVA MELO, no cargo de Professora, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, pelo período de 03/02/2022 até 03/05/2022 sendo 90 dias.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Com efeitos a partir de 
03/02/2022.
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Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 11 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 11 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 073/2022
Publicação Nº 3869364

PORTARIA Nº 073/2022
DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE 40% PARA A SENHORA ANDRÉA DE FÁTIMA MENDES DE MELO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Fica concedido à senhora, ANDRÉA DE FÁTIMA MENDES DE MELO, Matrícula nº446, no Cargo Administradora, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração Gratificação no percentual de 40% (Quarenta por Cento). A partir de 11/02/2022.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 11 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 11 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 074/2022
Publicação Nº 3869366

PORTARIA Nº 074/2022
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE SECRETARIA DA SENHORA MARIA VERONICE XAVIER DA ROSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO 
ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Resolve alterar a secretaria de lotação da Sra. MARIA VERONICE XAVIER DA ROSA, lotada na Secretaria de Interior, Agricultura e 
Meio Ambiente para a Secretaria Educação, Cultura e Esportes. Com efeitos a partir de 01/03/2022.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 075/2022
Publicação Nº 3869369

PORTARIA Nº 075/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO INTE-
RIOR.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Obras do Interior:
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Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$

972-ADÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA 21/01/21 a 20/02/22 95,05 190,10
1241-ANDERSON TIAGO MEDEIROS 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
1240- ANDREI JULIANO MEDEIROS 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
1006-BERNARDO MEDEIROS FILHO 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
1361-CLADEMIR VARELA 21/01/21 a 20/02/22 96,07 192,14
1054-GILBERTO A. MOREIRA 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40
159-GLAUCO LUIZ DE LIMA 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
1300-JULIANO RAMOS ATHAYDE 21/01/21 a 20/02/22 95,05 190,10
78-IVO FERNANDES DA SILVA 21/01/21 a 20/02/22 FÉRIAS FÉRIAS
983 – SEBASTIÃO ALVES DA S. NETO 21/01/21 a 20/02/22 96,7 192,14
1359-SAMOEL GOMES XAVIER 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
343-VANDERLEI LUIZ DOS SANTOS 21/01/21 a 20/02/22 100 200,00
359-VANDERLEI MACEDO 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 076/2022
Publicação Nº 3869372

PORTARIA Nº 076/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, AGRI-
CULTURA P. E MEIO AMBIENTE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 2º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal do Interior, Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$

75-ANTONIO VILSON FREITAS 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40

990-CESAR DA SILVA VIEIRA 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40
1239-CÉSAR CORREA 21/01/21 a 20/02/22 90,10 180,20
1040-DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40
973-GUILHERME LUIZ DE LIMA 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40
989-JUVENIL DA SILVA 21/01/21 a 20/02/22 91,75 183,50

991-LECI ANTUNES DOS SANTOS 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40

77-ODILON FERNANDO CÓRDOVA 21/01/21 a 20/02/22 95,05 190,10
145-ORLANDO CÓRDOVA VIEIRA 21/01/21 a 20/02/22 93,4 186,80
311-VALDIR BOENO FERNANDES 21/01/21 a 20/02/22 96,7 193,40
969-SERGIO DE JESUS VARELA 21/01/21 a 20/02/22 93,4 186,80

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.
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PORTARIA 077/2022
Publicação Nº 3869373

PORTARIA Nº 077/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA, ESPORTES E TURISMO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
516-ACIR SOLON TRIPOLI 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
346-ADELAR SEIFERT EUZEBIO 21/01/21 a 20/02/22 Auxilio doença Aux.doença
327-ALFEU LUIZ DE LIMA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1243-CARLOS EDUARDO R. KREBS 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
977-FABRICIO SOUZA OLIVEIRA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
25-FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1365-ELVIS ATAIDE 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1242-HENRIQUE WOLFF LUIZ DA SILVA 21/01/21 a 20/02/22 FÉRIAS FÉRIAS
1260-ISMAEL MORTARI 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
89-JOSÉ ALENCAR SEIFERT EUZEBIO 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
73-JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
70 – LUIZ DE AQUINO 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
53-LUIZ CARLOS MUNIZ 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1364-LUIS HENRIQUE DE LIZ 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1228-MARLON COSTA DE OLIVEIRA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
1324-RODRIGO DE JESUS VIEIRA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00
345-SERGIO CORREA 21/01/21 a 20/02/22 95,5 191,00

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.
Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 078/2022
Publicação Nº 3869374

PORTARIA Nº 078/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Conceder Adicional de Horas Extras para atender situações excepcionais da Administração Pública na forma do Estatuto do mês 
de Janeiro/Fevereiro 2022:

Matrícula – Servidor Secretaria Quantidade de horas 50%

972-ADAO PEDRO PEREIRA DA SILVA Sec. Obras 4,27hs
1241-ANDERSON TIAGO MEDEIROS Sec. Obras 13,27hs

1334-ANDREI JULIANO MEDEIROS Sec. Obras 7,14hs

1040-DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO Sec. Agricultura 4,00hs
441-ELIO DOS SANTOS CORREIA Sec. Obras 28,00hs

86- ERON ATILIO BORGES DA SILVA Sec. Agricultura 28,30hs

25-FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS Sec. Educação 3,05hs

1064-GABRIEL MORTARI Sec. Obras 3,23hs

1281-GETULIO PEREIRA WALTRICK Sec. Assistência 3,30hs

973- GUILHERME LUIZ DE LIMA Sec. Agricultura 4,08hs

1052-ISAAC DE MEDEIROS GALDINO Sec. Obras 4,43hs

1260-ISMAEL MORTARI Sec. Educação 4,00hs
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78-IVO FERNANDES DA SILVA Sec. Obras 7,44hs

89-JOSE ALENCAR SEIFERT Sec. Educação 2,02hs

73- JOSE GILMAR DE OLIVEIRA Sec. Educação 2,00hs

1300-JULIANO RAMOS ATHAYDE Sec. Obras 3,00hs

53-LUIZ CARLOS MUNIZ Sec. Educação 10,16hs

1228- MARLON COSTA DE OLIVEIRA Sec. Educação 2,34hs

1324- RODRIGO DE JESUS VIEIRA Sec. Educação 8,36hs

455-RODRIGO DILL DA SILVA Sec. Finanças 24,25hs

1359-SAMOEL GOMES XAVIER Sec. Obras 2,10hs

311-VALDIR BOENO FERNANDES Sec. Agricultura 2,22hs

343- VANDERLEI LUIZ DOS SANTOS Sec. Obras 12,52hs
TOTAL 186,28hs

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 079/2022
Publicação Nº 3869378

PORTARIA Nº 079/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Horas Extras para atender situações excepcionais da Administração Pública na forma do Estatuto do mês 
de Janeiro/Fevereiro 2022:

Matrícula – Servidor Secretaria Quantidade de horas 50%

967-CLEIDIELY SIMIONATO Sec. Saúde 19,11hs
1063-DAIANE DE LIMA Sec. Saúde 28,30hs
1059-JOÃO ADEMAR NEVES Sec. Saúde 26,00hs
1234-JOCIMAR BERRI Sec. Saúde 16,15hs
1246-LAURA LIZ KOECH Sec. Saúde 16,33hs
401-MINEIA SOLDATELLI Sec. Saúde 18,52hs
30- PATRICE ELIANE MORTARI JESUS Sec. Saúde 19,26hs
951- RENATA DIAS MORTARI Sec. Saúde 8,41hs
958-SOLANGE AP. CORDOVA DA SILVA Sec. Saúde 28,01hs
1252- VALDEMAR MENDES Sec. Saúde 19,19hs
TOTAL 200,48hs

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Fevereiro de 2022.
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PORTARIA 080/2022
Publicação Nº 3869380

PORTARIA Nº 080/2022
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA VERA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA DO CARGO DE DIRETOR GERAL DA CRECHE DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve,

Art. 1º - Exonerar a Sra. VERA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA, do cargo de Diretor Geral da Creche, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esportes e Turismo. Retornando ao cargo efetivo de Professora. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 081/2022
Publicação Nº 3869383

PORTARIA Nº 081/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL TRIENAL.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Resolve conceder adicional trienal ao servidor Sr. ADAIR DOS SANTOS MOREIRA no cargo de Professor, admitido em 03/02/2014, 
referente ao tempo de serviços de 04 anos e 11 meses, na Prefeitura Municipal de Capão Alto no cargo de Gerente de Medicamentos, no-
meado em 02/03/2009 até 03/01/2011, Assistente de Licitações em 03/02/2011 até 30/07/2012, Diretor de Planejamento em 01/08/2012 
até 06/12/2012, Assistente de Projetos Culturais em 01/02/2013 até 02/01/2014 embasada na Lei Complementar Municipal nº023/03.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Fevereiro de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Fevereiro de 2022.

PORTARIA 082/2022
Publicação Nº 3869385

PORTARIA Nº 082/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA DIVINA MARGARETE REGUEIRA DO AMARANTE KUSTER PARA O CARGO DE DIRETORA GERAL 
DA CRECHE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora DIVINA MARGARETE REGUEIRA DO AMARANTE KUSTER, para o Cargo de Diretora da Geral da Creche, 
lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. A partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Março de 2022.
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PORTARIA 083/2022
Publicação Nº 3869386

PORTARIA Nº 083/2022
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA ALICE DA SILVA DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve,

Art. 1º - Exonerar a Sra. ALICE DA SILVA, do cargo de Conselheira Tutelar, lotada no Gabinete. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Março de 2022.

PORTARIA 084/2022
Publicação Nº 3869387

PORTARIA Nº 084/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
LEONARDO SOARES RAMOS.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. LEONARDO SOARES RAMOS, Matrícula n°1252, Vigia, lotado na Secretaria de Administra-
ção e Gestão, no período de 01/03/22 a 30/03/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 01/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Março de 2022.

PORTARIA 085/2022
Publicação Nº 3869388

PORTARIA Nº 085/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
BRUNO ANTUNES PEREIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. BRUNO ANTUNES PEREIRA, Matrícula n°1067, Secretário de Obras, lotado na Secretaria 
de Obras do Interior, no período de 01/03/22 a 30/03/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 01/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Março de 2022.
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TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Março de 2022.

PORTARIA 086/2022
Publicação Nº 3869403

PORTARIA Nº 086/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
JOAO ADEMAR NEVES.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. JOAO ADEMAR NEVES, Matrícula n°1059, Motorista, lotado na Secretaria de Saúde e Sa-
neamento, no período de 02/03/22 a 31/03/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 02/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 02 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 02 de Março de 2022.

PORTARIA 087/2022
Publicação Nº 3869410

PORTARIA Nº 087/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR GLEIDSON TADEU DA SILVA VIEIRA PARA O CARGO DE ASSISTENTE DE ACOMPANHAMENTO 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeado o senhor GLEIDSON TADEU DA SILVA VIEIRA, para o Cargo de Assistente de Acompanhamento Social, lotada na 
Secretaria de Assistência Social. A partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 02 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 02 de Março de 2022.

PORTARIA 088/2022
Publicação Nº 3869417

PORTARIA Nº 088/2022
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA DANIELA SOARES DE MORAES DO CARGO DE ASSISTENTE DE TESOURARIA DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve,

Art. 1º - Exonerar a Sra. DANIELA SOARES DE MORAES, do cargo de Assistente de Tesouraria, lotada na Secretaria de Finanças. A partir 
desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
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Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 02 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 02 de Março de 2022.

PORTARIA 089/2022
Publicação Nº 3869424

PORTARIA Nº 089/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA DANIELA SOARES DE MORAES PARA O CARGO DE DIRETORA ADMINISTRATIVO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora DANIELA SOARES DE MORAES, para o Cargo de Diretora Administrativo, lotada na Secretaria de Adminis-
tração e Gestão. A partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 090/2022
Publicação Nº 3869433

PORTARIA Nº 090/2022
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SENHORA KARIANA RIBEIRO DO CARGO DE MONITORA DE TRANSPORTES ESCOLAR DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve,

Art. 1º - Exonerar a Sra. KARIANA RIBEIRO, do cargo de Monitora de Transportes Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esportes. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 091/2022
Publicação Nº 3869443

PORTARIA Nº 091/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
LEONICE APARECIDA MORTARI PEREIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. LEONICE APARECIDA MORTARI PEREIRA, Matrícula n°962, Telefonista, lotado na Se-
cretaria de Administração e Gestão, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 
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03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 092/2022
Publicação Nº 3869451

PORTARIA Nº 092/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
RONILDA DAMASCENO MOTA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidor Sra. RONILDA DAMASCENO MOTA, Matrícula n°1141, Agente de Conservação e Manutenção, 
lotado na Secretaria de Agricultura, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 
03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 093/2022
Publicação Nº 3869457

PORTARIA Nº 093/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
SEBASTIAO ALVES DA SILVA NETO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. SEBASTIAO ALVES DA SILVA NETO, Matrícula n°983, Operador de Equipamentos, lotado 
na Secretaria de Obras do Interior, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 
03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.
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PORTARIA 094/2022
Publicação Nº 3869464

PORTARIA Nº 094/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
MARLON ANTUNES DE SOUZA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. MARLON ANTUNES DE SOUZA, Matrícula n°1045, Agente de Patrimônio, lotado na Se-
cretaria Controladoria, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 095/2022
Publicação Nº 3869472

PORTARIA Nº 095/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
SUSAN DE MORAES FARIA DA SILVA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidor Sra. SUSAN DE MORAES FARIA DA SILVA, Matrícula n°980, Agente de Conservação e Manu-
tenção, lotado na Secretaria de Industria, Comércio e Infraestrutura, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo 
de 2020/2021. Férias a partir de 03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 096/2022
Publicação Nº 3869479

PORTARIA Nº 096/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
MINEIA SOLDATELLI.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. MINEIA SOLDATELLI, Matrícula n°401, Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde e Sa-
neamento, no período de 03/03/22 a 01/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 03/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.
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Capão Alto, 03 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 03 de Março de 2022.

PORTARIA 097/2022
Publicação Nº 3869485

PORTARIA Nº 097/2022
DISPÕE SOBRE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder licença para tratamento de saúde ao servidor Sr. VALDEMAR KANIA, Agente de Conservação e Manutenção, a partir de 
04 de Março de 2022. Assiste direito ao mesmo com ônus financeiro para a Administração Pública Municipal nos primeiros 15 dias, conforme 
Lei nº023/2003.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 04 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 04 de Março de 2022.

PORTARIA 098/2022
Publicação Nº 3869493

PORTARIA Nº 098/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA
CRISTIANE APARECIDA GOMES DE CAMPOS BRANCO MADEIRA PARA O CARGO DE GERENTE DE EMPENHOS E CONTROLE DE PAGAMEN-
TOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art.1°-Fica nomeada a senhora CRISTIANE APARECIDA GOMES DE CAMPOS BRANCO MADEIRA, para exercer o cargo de Gerente de Em-
penhos e Controle de Pagamentos, lotada na Secretaria Municipal Finanças. A partir desta data

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 07 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 07 de Março de 2022.

PORTARIA 099/2022
Publicação Nº 3869502

PORTARIA Nº 099/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
ALZIRIA SILVA DE OLIVEIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. ALZIRIA SILVA DE OLIVEIRA, Matrícula n°339, Merendeira, lotado na Secretaria de Edu-
cação, Cultura e Esportes, no período de 07/03/22 a 05/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 07/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
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A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 07 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 07 de Março de 2022.

PORTARIA 100/2022
Publicação Nº 3869510

PORTARIA Nº 100/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA
DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA PARA O CARGO DE DIRETORA GERAL DE PROGRAMAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO 
ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art.1°-Fica nomeada a senhora DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Diretora Geral de Programas Sociais, lotada na 
Secretaria Municipal Assistência Social. A partir desta data

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 09 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 09 de Março de 2022.

PORTARIA 101/2022
Publicação Nº 3869686

PORTARIA Nº 101/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR GIAN CARLOS ORTIZ SOARES DO CARGO DE SUPLENTE DE CONSELHEIRO TUTELAR DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve nomear por Edital Suplementar 001/2021 o Sr. GIAN CARLOS ORTIZ SOARES, para exercer a função de Suplente de Con-
selheiro Tutelar, Lotado no Gabinete, em substituição da Conselheira ALICE DA SILVA que pediu exoneração.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 09 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 09 de Março de 2022.

PORTARIA 102/2022
Publicação Nº 3869688

PORTARIA Nº 102/2022
DISPÕE SOBRE A APOSENTADORIA DO SENHOR ADELAR SEIFERT EUZEBIO DO CARGO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
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Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Conceder aposentadoria, ao Sr. ADELAR SEIFERT EUZEBIO, efetivo no cargo de Motorista lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura, Esportes e Turismo. Aposentadoria concedida pelo INSS. A partir de 09/03/2022.

Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 09 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 09 de Março de 2022.

PORTARIA 103/2022
Publicação Nº 3869690

PORTARIA Nº 103/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORA MARIA PATRICIA MORAES PARA O CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Fica nomeada a senhora MARIA PATRICIA MORAES, para o Cargo de Gerente Administrativo, lotada na Secretaria de Obras do 
Interior. A partir desta data.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 11 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 11 de Março de 2022.

PORTARIA 104/2022
Publicação Nº 3869693

PORTARIA Nº 104/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
DIOVANE BRANCO VIEIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 20 dias com abono pecuniário de 10 dias ao servidor Sr. DIOVANE BRANCO VIEIRA, Matrícula n°1046, Tesoureiro, 
lotado na Secretaria de Finanças, no período de 12/03/22 a 31/03/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 
12/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 12 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 12 de Março de 2022.
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PORTARIA 105/2022
Publicação Nº 3869695

PORTARIA Nº 105/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
CRISTIANE TRES DOS SANTOS.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. CRISTIANE TRES DOS SANTOS, Matrícula n°1269, Nutricionista, lotado na Secretaria 
de Educação, Cultura e Esportes, no período de 16/03/22 a 14/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2019/2020. Férias a partir de 
16/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 16 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 16 de Março de 2022.

PORTARIA 106/2022
Publicação Nº 3869700

PORTARIA Nº 106/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA RENATA APARECIDA MORTARI MEDEIROS DA SILVA PARA O CARGO DE SEGUNDO PROFESSOR 
DE TURMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. RENATA APARECIDA MORTARI MEDEIROS DA SILVA, para exercer a fun-
ção de Segundo Professor de Turma, com carga horária de 20hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. A 
partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 16 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 16 de Março de 2022.

PORTARIA 107/2022
Publicação Nº 3869705

PORTARIA Nº 107/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA DAIANE BITENCOURT DAMASCENO PARA O CARGO DE SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. DAIANE BITENCOURT DAMASCENO, para exercer a função de Segundo 
Professor de Turma, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.
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Capão Alto, 16 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 16 de Março de 2022.

PORTARIA 108/2022
Publicação Nº 3869710

PORTARIA Nº 108/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA LIDIANE CRISTINA DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA PARA O CARGO DE SEGUNDO PROFESSOR 
DE TURMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. LIDIANE CRISTINA DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA, para exercer a fun-
ção de Segundo Professor de Turma, com carga horária de 20hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. A 
partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 17 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 17 de Março de 2022.

PORTARIA 109/2022
Publicação Nº 3869714

PORTARIA Nº 109/2022
DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DO SENHOR
DIEGO NATUZAEL RIBEIRO DO CARGO DE PSICÓLOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Resolve demitir o Sr. DIEGO NATUZAEL RIBEIRO, matrícula 1251, do cargo de Psicólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 17 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 17 de Março de 2022.

PORTARIA 110/2022
Publicação Nº 3869720

PORTARIA Nº 110/2022
DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DA SENHORA
DUNIA DIAS ANDRADE DO CARGO DE PROFESSORA DE INGLES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Resolve demitir a Sra. DUNIA DIAS ANDRADE, matrícula 1391, do cargo de Professora de Inglês, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes. A partir desta data.
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Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Março de 2022.

PORTARIA 111/2022
Publicação Nº 3869733

PORTARIA Nº 111/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DO SENHOR DIEGO LEONARDO AUDIBERT PARA O CARGO DE PROFESSOR DE INGLES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 o Sr. DIEGO LEONARDO AUDIBERT, para exercer a função de Professor de In-
glês, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição a servidora Sra. 
FERNANDA APARECIDA MORAES BRORING titular do cargo efetivo que encontra-se em cargo comissionado.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Março de 2022.

PORTARIA 112/2022
Publicação Nº 3869745

PORTARIA Nº 112/2022
DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DA SENHORA
ANGELA MARIA ARAUJO SCHNEIDER DO CARGO DE PROFESSORA DE PORTUGUES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Resolve demitir a Sra. ANGELA MARIA ARAUJO SCHNEIDER, do cargo de Professora de Português, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esportes. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Março de 2022.

PORTARIA 113/2022
Publicação Nº 3869755

PORTARIA Nº 113/2022
DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DA SENHORA
IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA DO CARGO DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:
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Art.1°- Resolve demitir a Sra. IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA, do cargo de Professora de Geografia, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esportes. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 21 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 21 de Março de 2022.

PORTARIA 114/2022
Publicação Nº 3869778

PORTARIA Nº 114/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA ANGELA MARIA ARAUJO SCHNEIDER PARA O CARGO DE PROFESSORA DE PORTUGUES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. ANGELA MARIA ARAUJO SCHNEIDER, para exercer a função de Profes-
sora de Portugues, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição a 
servidora Sra. JUCÉLIA GHISOLFI ALVES CARNEIRO titular do cargo efetivo que encontra-se em cargo comissionado. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 22 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 22 de Março de 2022.

PORTARIA 115/2022
Publicação Nº 3869788

PORTARIA Nº 115/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA PARA O CARGO DE PROFESSORA DE GEOGRAFIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. IOLENE PEREIRA MOTA DE OLIVEIRA, para exercer a função de Professora 
de Geografia, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição a servi-
dora Sra. GIOVANA LINEIA MEES titular do cargo efetivo que encontra-se em cargo comissionado. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 22 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 22 de Março de 2022.
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PORTARIA 116/2022
Publicação Nº 3869798

PORTARIA Nº 116/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DO SENHOR LUIS HENRIQUE DE LIZ PARA O CARGO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO 
ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 o Sr. LUIS HENRIQUE DE LIZ, para exercer a função de Motorista, com carga 
horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição ao servidor Sr. ADELAR SEIFERT 
EUZÉBIO titular do cargo efetivo que encontra-se aposentado, irá substituir até a realização de novo Concurso Público. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 22 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 22 de Março de 2022.

PORTARIA 117/2022
Publicação Nº 3869809

PORTARIA Nº 117/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA LUCIMERY DE JESUS PARA O CARGO DE MERENDEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO 
ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. LUCIMERY DE JESUS, para exercer a função de Merendeira, com carga 
horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição a servidora Sra. ROSE MERI APA-
RECIDA CORREA titular do cargo efetivo que encontra-se em afastamento por motivo de doença. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 22 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 22 de Março de 2022.

PORTARIA 118/2022
Publicação Nº 3869819

PORTARIA Nº 118/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA TATIANE OLIVEIRA MOTA PARA O CARGO DE MONITORA DE TRANSPORTES ESCOLAR DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. TATIANE OLIVEIRA MOTA, para exercer a função de Monitora de Transporte 
Escolar, com carga horária de 30hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Irá atuar na nova linha criada. 
A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.
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Capão Alto, 23 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 23 de Março de 2022.

PORTARIA 119/2022
Publicação Nº 3869833

PORTARIA Nº 119/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA RAIRIANE DE JESUS DA SILVA PARA O CARGO DE MONITORA DE TRANSPORTES ESCOLAR DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. RAIRIANE DE JESUS DA SILVA, para exercer a função de Monitora de 
Transporte Escolar, com carga horária de 30hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição da 
servidora efetiva MARIA CIRLEIDE VARELA DO AMARAL que encontra-se em afastamento por auxilio doença. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 23 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 23 de Março de 2022.

PORTARIA 120/2022
Publicação Nº 3869841

PORTARIA Nº 120/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DA SENHORA TAIZE BUENO MOREIRA PARA O CARGO DE MONITORA DE TRANSPORTES ESCOLAR DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 a Sra. TAIZE BUENO MOREIRA, para exercer a função de Monitora de Transporte 
Escolar, com carga horária de 30hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição da servidora 
efetiva KARIANA RIBEIRO que pediu a exoneração, irá substituir até a realização de novo Concurso Público. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 23 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 23 de Março de 2022.

PORTARIA 121/2022
Publicação Nº 3869850

PORTARIA Nº 121/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DO SENHOR MAICOM PEREIRA DE AGUIAR PARA O CARGO DE MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:
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Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 o Sr. MAICOM PEREIRA DE AGUIAR, para exercer a função de Motorista, com 
carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição do servidor efetivo NILVO 
DAL LAGO que encontra em cargo comissionado. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 122/2022
Publicação Nº 3869875

PORTARIA Nº 122/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
LAURA LIZ KOECH.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. LAURA LIZ KOECH, Matrícula n°1246, Enfermeira, lotado na Secretaria de Saúde e Sane-
amento, no período de 21/03/22 a 19/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 21/03/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 123/2022
Publicação Nº 3869882

PORTARIA Nº 123/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º - Conceder Adicional de Horas Extras para atender situações excepcionais da Administração Pública na forma do Estatuto do mês 
de Fevereiro/Março 2022:

Matrícula – Servidor Secretaria Quantidade de horas 50%

1241-ANDERSON TIAGO MEDEIROS Sec. Obras 3,44hs

1334-ANDREI JULIANO MEDEIROS Sec. Obras 5,44hs

1040-DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO Sec. Agricultura 22,30hs
25-FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS Sec. Educação 6,30hs

1260-ISMAEL MORTARI Sec. Educação 2,00hs

78-IVO FERNANDES DA SILVA Sec. Obras 3,43hs

89-JOSE ALENCAR SEIFERT Sec. Educação 4,09hs

73- JOSE GILMAR DE OLIVEIRA Sec. Educação 12,15hs

53-LUIZ CARLOS MUNIZ Sec. Educação 7,30hs

1228- MARLON COSTA DE OLIVEIRA Sec. Educação 10,16hs

1324- RODRIGO DE JESUS VIEIRA Sec. Educação 9,45hs

455-RODRIGO DILL DA SILVA Sec. Finanças 40,43hs
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321-NAIANE DE LIMA Sec.Administração 10,16hs
TOTAL 139,05hs

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 124/2022
Publicação Nº 3869883

PORTARIA Nº 124/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Horas Extras para atender situações excepcionais da Administração Pública na forma do Estatuto do mês 
de Fevereiro/Março 2022:

Matrícula – Servidor Secretaria Quantidade de horas 50%

308-CLAUDIA HELENA CANANI OLI. Sec. Saúde 5,59hs
967-CLEIDIELY SIMIONATO Sec. Saúde 10,11hs
1063-DAIANE DE LIMA Sec. Saúde 9,15hs
30- PATRICE ELIANE MORTARI JESUS Sec. Saúde 9,20hs
951- RENATA DIAS MORTARI Sec. Saúde 0,50hs
958-SOLANGE AP. CORDOVA DA SILVA Sec. Saúde 11,33hs
1252- VALDEMAR MENDES Sec. Saúde 8,10hs
TOTAL 55,18hs

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 125/2022
Publicação Nº 3869885

PORTARIA Nº 125/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL-
TURA, ESPORTES E TURISMO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
516-ACIR SOLON TRIPOLI 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
327-ALFEU LUIZ DE LIMA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
1243-CARLOS EDUARDO R. KREBS 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
977-FABRICIO SOUZA OLIVEIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
25-FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
1242-HENRIQUE WOLFF LUIZ DA SILVA 21/02/21 a 20/03/22 100 200,00
1260-ISMAEL MORTARI 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
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89-JOSÉ ALENCAR SEIFERT EUZEBIO 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
73-JOSÉ GILMAR DE OLIVEIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
70 – LUIZ DE AQUINO 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
53-LUIZ CARLOS MUNIZ 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
1228-MARLON COSTA DE OLIVEIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
1324-RODRIGO DE JESUS VIEIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00
345-SERGIO CORREA 21/02/21 a 20/03/22 95,5 191,00

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.
Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 126/2022
Publicação Nº 3869889

PORTARIA Nº 126/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, AGRI-
CULTURA P. E MEIO AMBIENTE.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 2º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal do Interior, Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$

75-ANTONIO VILSON FREITAS 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40

990-CESAR DA SILVA VIEIRA 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
1239-CÉSAR CORREA 21/02/21 a 20/03/22 91,75 183,50
1040-DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
973-GUILHERME LUIZ DE LIMA 21/02/21 a 20/03/22 93,4 186,80
989-JUVENIL DA SILVA 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
991-LECI ANTUNES DOS SANTOS 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10
77-ODILON FERNANDO CÓRDOVA 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10
145-ORLANDO CÓRDOVA VIEIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10
311-VALDIR BOENO FERNANDES 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
969-SERGIO DE JESUS VARELA 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 127/2022
Publicação Nº 3869893

PORTARIA Nº 127/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO INTE-
RIOR.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Obras do Interior:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
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972-ADÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA 21/02/21 a 20/03/22 100 200,00
1241-ANDERSON TIAGO MEDEIROS 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
1240- ANDREI JULIANO MEDEIROS 21/02/21 a 20/03/22 96 192,00
1006-BERNARDO MEDEIROS FILHO 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
1361-CLADEMIR VARELA 21/02/21 a 20/03/22 96 192,00
1054-GILBERTO A. MOREIRA 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10
159-GLAUCO LUIZ DE LIMA 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
1300-JULIANO RAMOS ATHAYDE 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
78-IVO FERNANDES DA SILVA 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
983 – SEBASTIÃO ALVES DA S. NETO 21/02/21 a 20/03/22 FÉRIAS FÉRIAS
1359-SAMOEL GOMES XAVIER 21/02/21 a 20/03/22 96,7 193,40
343-VANDERLEI LUIZ DOS SANTOS 21/02/21 a 20/03/22 96 192,00
359-VANDERLEI MACEDO 21/02/21 a 20/03/22 95,05 190,10

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 128/2022
Publicação Nº 3869896

PORTARIA Nº 128/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
1281-GETULIO PEREIRA WALTRICK 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
162 – ODILON ANTUNES DOS SANTOS 21/02/22 a 20/03/22 Auxilio doença Aux.doença

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 129/2022
Publicação Nº 3869900

PORTARIA Nº 129/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEA-
MENTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
350-DARCI JOCELI DA SILVA 21/02/22 a 20/03/22 AUXILIO DOENÇA AUXILIO DOENÇA
947-EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
341-ERIVALDO LIMA DE SOUZA 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
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1201- GIOVANI CORREA SILVA 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
1059-JOÃO ADEMAR NEVES 21/02/22 a 20/03/22 FÉRIAS FÉRIAS
1234-JOCIMAR BERRI 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
949-MACKSON DE OLIVEIRA 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
196-NILSON ROGERIO DE JESUS 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
948-OSAIR MORTARI FILHO 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
1206- SILVIO PUCCI MOTA 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
1252-VALDEMAR MENDES 21/02/22 a 20/03/22 100 200,00
438-VANDERLEI JOSÉ DE OLIVEIRA 21/02/22 a 20/03/22 LICENÇA LICENÇA

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 130/2022
Publicação Nº 3869904

PORTARIA Nº 130/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
1281-GETULIO PEREIRA WALTRICK 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
162 – ODILON ANTUNES DOS SANTOS 21/01/22 a 20/02/22 Auxilio doença Aux.doença

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 131/2022
Publicação Nº 3869908

PORTARIA Nº 131/2022
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEA-
MENTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º - Conceder Adicional de Produtividade aos seguintes servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento:

Mat. – Servidor Período Pontuação % Valor do Adicional R$
350-DARCI JOCELI DA SILVA 21/01/22 a 20/02/22 AUXILIO DOENÇA AUXILIO DOENÇA
947-EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
341-ERIVALDO LIMA DE SOUZA 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
1201- GIOVANI CORREA SILVA 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
1059-JOÃO ADEMAR NEVES 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
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1234-JOCIMAR BERRI 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
949-MACKSON DE OLIVEIRA 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
196-NILSON ROGERIO DE JESUS 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
948-OSAIR MORTARI FILHO 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
1206- SILVIO PUCCI MOTA 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
1252-VALDEMAR MENDES 21/01/22 a 20/02/22 100 200,00
438-VANDERLEI JOSÉ DE OLIVEIRA 21/01/22 a 20/02/22 LICENÇA LICENÇA

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 28 de Março de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 28 de Março de 2022.

PORTARIA 132/2022
Publicação Nº 3869913

PORTARIA Nº 132/2022
DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE 30% PARA O SENHOR RODRIGO TONINI DA SILVA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Fica concedido ao senhor, RODRIGO TONINI DA SILVA, no Cargo Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento Gratificação no percentual de 30% (trinta por Cento). A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 133/2022
Publicação Nº 3869920

PORTARIA Nº 133/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
NEI SANTOS DE OLIVEIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. NEI SANTOS DE OLIVEIRA, Matrícula n°483, Agente Comunitário, lotado na Secretaria de 
Saúde e Saneamento, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 01/04/22, 
usufruirá com períodos fracionados 20 dias em 01/04/22 a 20/04/22 e 10 dias em 02/11/22 a 11/11/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.
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PORTARIA 134/2022
Publicação Nº 3869926

PORTARIA Nº 134/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DA SENHORA
DAIANE DE LIMA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias a servidora Sra. DAIANE DE LIMA, Matrícula n°1063, Técnica Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde 
e Saneamento, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 01/04/22, usufruirá 
com períodos fracionados 15 dias em 01/04/22 a 15/04/22 e 15 dias em 01/07/22 a 15/07/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 135/2022
Publicação Nº 3869941

PORTARIA Nº 135/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
CLIMERIO ARRUDA DE SOUZA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. CLIMERIO ARRUDA DE SOUZA, Matrícula n°1055, Vigia, lotado na Secretaria de Adminis-
tração e Gestão, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 136/2022
Publicação Nº 3869954

PORTARIA Nº 136/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
ERON ATILIO BORGES DA SILVA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. ERON ATILIO BORGES DA SILVA, Matrícula n°86, Mecânico lotado na Secretaria de Agri-
cultura, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.
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Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 137/2022
Publicação Nº 3869964

PORTARIA Nº 137/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
JOSIAS NILTON SOARES.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. JOSIAS NILTON SOARES, Matrícula n°988, Vigia, lotado na Secretaria de Educação, Cultura 
e Esportes, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a partir de 01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 138/2022
Publicação Nº 3869976

PORTARIA Nº 138/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
ADENOR LUIZ RIBEIRO DA SILVA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. ADENOR LUIZ RIBEIRO DA SILVA, Matrícula n°29, Agente de Conservação e Manuten-
ção, lotado na Secretaria de Obras no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 
01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 139/2022
Publicação Nº 3869989

PORTARIA Nº 139/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
VINICIOS FREITAS VARELA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:
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Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. VINICIOS FREITAS VARELA, Matrícula n°1291, Soldador, lotado na Secretaria de Obras 
no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021 Férias a partir de 01/04/22, usufruirá com períodos 
fracionados com 20 dias em 01/04/22 a 20/04/22 e 10 dias em 11/07/22 a 20/07/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 140/2022
Publicação Nº 3870000

PORTARIA Nº 140/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
CLAUCIO ARISTIDES FREITAS RIBEIRO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. CLAUCIO ARISTIDES FREITAS RIBEIRO, Matrícula n°1330, Secretário de Assistência Social, 
no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 141/2022
Publicação Nº 3870009

PORTARIA Nº 141/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
EDSON LIMA DE SOUZA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. EDSON LIMA DE SOUZA, Matrícula n°262, Agente Administrativo lotado na Secretaria de 
Assistência Social, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2021/2022. Férias a partir de 01/04/22, usufrui-
rá com períodos fracionados com 10 dias em 01/04/22 a 10/04/22, e 10 dias em 22/07/22 a 31/07/22 e 10 dias em 03/10/22 a 12/10/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.
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PORTARIA 142/2022
Publicação Nº 3870016

PORTARIA Nº 142/2022
DISPÕE SOBRE FÉRIAS DO SENHOR
GLEIDSON TADEU DA SILVA VIEIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais resolve:

Art.1°- Conceder férias de 30 dias ao servidor Sr. GLEIDSON TADEU DA SILVA VIEIRA, Matrícula n°1062, Assistente de Acompanhamento, 
lotado na Secretaria de Assistência Social, no período de 01/04/22 a 30/04/2022, referente ao período aquisitivo de 2020/2021. Férias a 
partir de 01/04/22.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

A Presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 143/2022
Publicação Nº 3870027

PORTARIA Nº 143/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DO ANDERSON CORDOVA DOS SANTOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 o Sr. ANDERSON CORDOVA DOS SANTOS, para exercer a função de Auxiliar 
de Serviços Gerais, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição a 
servidora Sra. MARIA PATRICIA MORAES titular do cargo efetivo que encontra-se em cargo comissionado. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 144/2022
Publicação Nº 3870038

PORTARIA Nº 144/2022
DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DO JOEL RIBEIRO DA SILVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPÃO ALTO.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 99 da Lei Orgânica Municipal de 22 de novembro de 1997, resolve:

Art. 1º - Resolve admitir por Processo Seletivo nº 01/2022 o Sr. JOEL RIBEIRO DA SILVA, para exercer a função de Auxiliar de Serviços 
Gerais, com carga horária de 40hs semanais. Lotada na Secretaria Municipal Educação, Cultura e Esportes. Em substituição ao servidor Sr. 
LOURENÇO ADAIR PEREIRA titular do cargo efetivo que encontra-se em licença sem vencimento. A partir desta data.

Art. 2°- Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique.
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Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 145/2022
Publicação Nº 3870052

PORTARIA Nº 145/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ANALICE DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 503, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº063/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 01 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 01 de Abril de 2022.

PORTARIA 146/2022
Publicação Nº 3870279

PORTARIA Nº 146/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A)
DAIRIS KLEBER DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 504, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº064/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público de 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 147/2022
Publicação Nº 3870283

PORTARIA Nº 147/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
DARCI JOCELI DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 505, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº065/2021.
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 148/2022
Publicação Nº 3870298

PORTARIA Nº 148/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
EDIVALDO RAMOS DOS SANTOS.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 506, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº066/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 149/2022
Publicação Nº 3870305

PORTARIA Nº 149/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ERIVALDO LIMA DE SOUZA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 507, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº067/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 150/2022
Publicação Nº 3870401

PORTARIA Nº 150/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) EVA 
LIDIANE DE JESUS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 508, de 01 de Outubro de 2021, para 
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apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº068/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 151/2022
Publicação Nº 3870469

PORTARIA Nº 151/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) EVA 
MARISTELA BRANCO LIMA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 509, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº069/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 152/2022
Publicação Nº 3870473

PORTARIA Nº 152/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GIOVANA WALTRICK DE AQUINO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 510, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº070/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 153/2022
Publicação Nº 3870481

PORTARIA Nº 153/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GISLAINE FREITAS DE JESUS ANTUNES PEREIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 511, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº071/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 154/2022
Publicação Nº 3870485

PORTARIA Nº 154/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GISLAINE CORREA RIBEIRO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 512, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº072/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 155/2022
Publicação Nº 3870487

PORTARIA Nº 155/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GISLAINE DE JESUS OLIVEIRA PEREIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 513, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº073/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 156/2022
Publicação Nº 3870491

PORTARIA Nº 156/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
INES DE FATIMA SOUZA DOS PASSOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 514, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº074/2021.
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 157/2022
Publicação Nº 3870494

PORTARIA Nº 157/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JOÃO ADEMAR NEVES

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 515, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº075/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 158/2022
Publicação Nº 3870497

PORTARIA Nº 158/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JOCIMAR BERRI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 516, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº076/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 159/2022
Publicação Nº 3870502

PORTARIA Nº 159/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JOSE VIEIRA BRANCO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 517, de 01 de Outubro de 2021, para 
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apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº077/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 160/2022
Publicação Nº 3870508

PORTARIA Nº 160/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MACKSON DE OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 518, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº078/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 161/2022
Publicação Nº 3870511

PORTARIA Nº 161/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MARIA RITA DA SILVA ANTUNES.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 519, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº079/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 162/2022
Publicação Nº 3870517

PORTARIA Nº 162/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
PAULO AFONSO RIBEIRO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 520, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº080/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 163/2022
Publicação Nº 3870521

PORTARIA Nº 163/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MINEIA SOLDATELLI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 521, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº081/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 164/2022
Publicação Nº 3870522

PORTARIA Nº 164/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) NEI 
SANTOS DE OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 522, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº082/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 165/2022
Publicação Nº 3870523

PORTARIA Nº 165/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NEIVA APARECIDA FREITAS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 523, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº083/2021.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 533

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 166/2022
Publicação Nº 3870900

PORTARIA Nº 166/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NEDHER ALI DABBOUS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 524, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº084/2021.

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

Cumpra-se e publique-se
Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 167/2022
Publicação Nº 3870905

PORTARIA Nº 167/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NILLER CAPISTRANO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 525, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº085/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 168/2022
Publicação Nº 3870908

PORTARIA Nº 168/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NILSON ROGERIO DE JESUS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 526, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº086/2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
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Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 169/2022
Publicação Nº 3870910

PORTARIA Nº 169/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
OSAIR MORTARI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 527, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº087/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 170/2022
Publicação Nº 3870914

PORTARIA Nº 170/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
PATRICE ELIANE MORTARI DE JESUS.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 528, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº088/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 Abril de 2022.

PORTARIA 171/2022
Publicação Nº 3870916

PORTARIA Nº 171/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
PRISCILA KUSTER DA LUZ

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 529, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº089/2021.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 535

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 172/2022
Publicação Nº 3870931

PORTARIA Nº 172/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
REGIANE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 530, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº090/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 173/2022
Publicação Nº 3870936

PORTARIA Nº 173/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
RENATA DIAS MORTARI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 531, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº091/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 174/2022
Publicação Nº 3871073

PORTARIA Nº 174/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ROMEU QUILANTE

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 532, de 01 de Outubro de 2021, para 
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apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº092/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 175/2022
Publicação Nº 3871093

PORTARIA Nº 175/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
RODRIGO SAUSEN RAINESCKI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 533, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº093/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 176/2022
Publicação Nº 3871097

PORTARIA Nº 176/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
RODRIGO TONINI DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 534, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº094/2021.

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

Cumpra-se e publique-se
Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 177/2022
Publicação Nº 3871103

PORTARIA Nº 177/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
RONALDO DAMASCENO MOTA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 535, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº095/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 178/2022
Publicação Nº 3871106

PORTARIA Nº 178/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SANTA APARECIDA PEREIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 536, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº096/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 179/2022
Publicação Nº 3871109

PORTARIA Nº 179/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SIMONE AP. CHAVES VARELA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 537, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº097/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 180/2022
Publicação Nº 3871119

PORTARIA Nº 180/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SONIA APARECIDA CORREA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 538, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº098/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 181/2022
Publicação Nº 3871126

PORTARIA Nº 181/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SOLANGE APARECIDA CORDOVA DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 539, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº099/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 182/2022
Publicação Nº 3871128

PORTARIA Nº 182/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
STELAMARIS ALVES REIS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 540, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº100/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 183/2022
Publicação Nº 3871132

PORTARIA Nº 183/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
TULIO ROGERIO VIEIRA DE JESUS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 541, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº101/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 184/2022
Publicação Nº 3871135

PORTARIA Nº 184/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VANDERLEI JOSE DE OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 542, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº102/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 185/2022
Publicação Nº 3871138

PORTARIA Nº 185/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VIVIANE TEREZINHA CARLESSO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 543, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº103/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 186/2022
Publicação Nº 3871141

PORTARIA Nº 186/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ANDREI JULIANO MEDEIROS.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 544, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº104/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 187/2022
Publicação Nº 3871144

PORTARIA Nº 187/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ADAO PEDRO PEREIRA DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 545, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº105/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 188/2022
Publicação Nº 3871149

PORTARIA Nº 188/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ADENOR LUIZ RIBEIRO DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 546, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº106/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 189/2022
Publicação Nº 3871152

PORTARIA Nº 189/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ANDERSON TIAGO MEDEIROS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 547, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº107/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 190/2022
Publicação Nº 3871155

PORTARIA Nº 190/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ANSELMO SCHINEIDER DE OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 548, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº108/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 191/2022
Publicação Nº 3871158

PORTARIA Nº 191/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
BRUNO ANTUNES PEREIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 549, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº109/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 192/2022
Publicação Nº 3871159

PORTARIA Nº 192/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
BERNARDO MEDEIROS FILHO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
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Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 550, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº110/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 193/2022
Publicação Nº 3871163

PORTARIA Nº 193/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ELAINE RUBIA BORGES DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 551, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº111/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 194/2022
Publicação Nº 3871167

PORTARIA Nº 194/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GILBERTO ANTUNES MOREIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 552, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº112/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 195/2022
Publicação Nº 3871172

PORTARIA Nº 195/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GLAUCO LUIZ DE LIMA
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TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 553, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº113/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 196/2022
Publicação Nº 3871175

PORTARIA Nº 196/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) IVO 
FERNANDES DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 554, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº114/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 197/2022
Publicação Nº 3871181

PORTARIA Nº 197/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JAIR RECH

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 555, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº115/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 544

PORTARIA 198/2022
Publicação Nº 3871191

PORTARIA Nº 198/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JULIANO RAMOS ATHAYDE

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 556, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº116/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 199/2022
Publicação Nº 3871196

PORTARIA Nº 199/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JULIANO REIS RODRIGUES.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 557, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº117/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 200/2022
Publicação Nº 3871204

PORTARIA Nº 200/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JUNIOR KANIA BRANCO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 558, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº118/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 201/2022
Publicação Nº 3871213

PORTARIA Nº 201/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
LUIZ PAULO LEMOS DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 559, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº119/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 202/2022
Publicação Nº 3871216

PORTARIA Nº 202/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MARCELO OTO DE OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 560, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº120/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 203/2022
Publicação Nº 3871223

PORTARIA Nº 203/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MARCOS ANTONIO MORAES SCHLITING

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 561, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº121/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

O PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 204/2022
Publicação Nº 3871231

PORTARIA Nº 204/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
MARIA PATRICIA MORAES

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 562, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº122/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 205/2022
Publicação Nº 3871241

PORTARIA Nº 205/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NERCI ROGERIO MORTARI

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 563, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº123/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 206/2022
Publicação Nº 3871246

PORTARIA Nº 206/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
OSNI ROGERIO DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 564, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº124/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 207/2022
Publicação Nº 3871255

PORTARIA Nº 207/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SAMOEL GOMES XAVIER

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 565, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº125/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 208/2022
Publicação Nº 3871261

PORTARIA Nº 208/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SEBASTIAO ALVES DA SILVA NETO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 566, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº126/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 209/2022
Publicação Nº 3871268

PORTARIA Nº 209/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
TITO VALERIO ANTUNES PEREIRA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 567, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº127/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 210/2022
Publicação Nº 3871272

PORTARIA Nº 210/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VALDEMAR KANIA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 568, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº128/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 211/2022
Publicação Nº 3871276

PORTARIA Nº 211/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VANDERLEI DE MACEDO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 569, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº129/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 212/2022
Publicação Nº 3871284

PORTARIA Nº 212/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VANDERLEI LUIZ DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 570, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº130/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 213/2022
Publicação Nº 3871287

PORTARIA Nº 213/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SUZANA MOREIRA DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 571, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº247/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 214/2022
Publicação Nº 3871289

PORTARIA Nº 214/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ALEXSANDRE MADRUGA DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 572, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº131/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 215/2022
Publicação Nº 3871291

PORTARIA Nº 215/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ERON ATILIO BORGES DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,
Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 573, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº132/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 216/2022
Publicação Nº 3871294

PORTARIA Nº 216/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ISAAC DE MEDEIROS GALDINO DE MEDEIROS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 574, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº133/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 217/2022
Publicação Nº 3871296

PORTARIA Nº 217/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
GUILHERME LUIZ DE LIMA.

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 575, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº134/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 218/2022
Publicação Nº 3871299

PORTARIA Nº 218/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JOSE MARCIO DE MORAES RIBEIRO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 576, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº135/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 219/2022
Publicação Nº 3871308

PORTARIA Nº 219/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JUAREZ RODRIGUES BISPO JUNIOR

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 577, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº136/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 220/2022
Publicação Nº 3871322

PORTARIA Nº 220/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
JUVENIL DA SILVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 578, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº137/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 221/2022
Publicação Nº 3871330

PORTARIA Nº 221/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
LECI ANTUNES DOS SANTOS

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 579, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº138/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 222/2022
Publicação Nº 3871342

PORTARIA Nº 222/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ODILON FERNANDO CORDOVA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 580, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº139/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 223/2022
Publicação Nº 3871354

PORTARIA Nº 223/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
ORLANDO CORDOVA VIEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 581, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº140/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 224/2022
Publicação Nº 3871363

PORTARIA Nº 224/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SERGIO DE JESUS VARELA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 582, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº141/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 225/2022
Publicação Nº 3871379

PORTARIA Nº 225/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
VALDIR BOENO FERNANDES

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 583, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº142/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 226/2022
Publicação Nº 3871392

PORTARIA Nº 226/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
APOLIANA ORTIZ RIBEIRO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 584, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº143/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 227/2022
Publicação Nº 3871403

PORTARIA Nº 227/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
SUSANE ALMEIDA TEXEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 585, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº144/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 228/2022
Publicação Nº 3871411

PORTARIA Nº 228/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
EDSON LIMA DE SOUZA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 586, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº145/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 229/2022
Publicação Nº 3871425

PORTARIA Nº 229/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
KATIA DOS SANTOS OLIVEIRA

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 587, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº146/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.

PORTARIA 230/2022
Publicação Nº 3871436

PORTARIA Nº 230/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
NOELI DEMETRIO

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 588, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº147/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.
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PORTARIA 231/2022
Publicação Nº 3871446

PORTARIA Nº 231/2022
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO (A) SERVIDOR (A) 
RITA CRISTINA WERNER

TITO PEREIRA FREITAS, Prefeito Municipal de Capão Alto, Estado de Santa Catarina no uso das suas atribuições legais,

Art. 1º - Prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, para conclusão dos trabalhos da Portaria nº 589, de 01 de Outubro de 2021, para 
apuração dos fatos apontados no Processo Administrativo Disciplinar Nº148/2021.

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

Cumpra-se e publique-se

Capão Alto, 1 de Abril de 2022.

TITO PEREIRA FREITAS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no mural público em 1 de Abril de 2022.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 556

Capinzal

prefeitura

PORTARIA 0002/2022
Publicação Nº 3872122

PORTARIA Nº 0002, DE 03 DE JANEIRO DE 2022
Concede Licença Prêmio a servidor

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, no uso das atribuições que lhe conferem o disposto na Lei Complementar nº 167, de 21 de março 
de 2014, resolve:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio, conforme requerimento protocolado sob o nº 5856/2021, à servidora Denise Costenaro Riquetti, matrícula 
nº 308099/01, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, nível 56, referência J, conforme o anexo I da Lei Complemen-
tar nº 146, de 04 de abril de 2012, pelo período de 03 de janeiro a 02 de abril de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor em 03 de janeiro de 2022.

NILVO DORINI
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

IVAIR LOPES RODRIGUES
Secretário de Planejamento

PORTARIA 0055/2022
Publicação Nº 3872126

PORTARIA Nº 0055, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

Altera nome de servidor

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL, estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme o disposto na Certidão de Ca-
samento, Matrícula nº 106401 01 55 2011 2 00021 150 0001432 99 do Registro Civil das Pessoas Naturais, resolve:

Art. 1º Alterar o nome da servidora Carina Ferreira Coutinho Soares, matrícula nº 321885/02, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Técnico em Enfermagem, nível 393, referência B, conforme anexo I da Lei Complementar nº 146, de 04 de abril de 2012, em regime de 
trabalho de quarenta (40) horas semanais.

Art. 2º A servidora passa a assinar Carina Ferreira Coutinho Soares Mauli.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 27 de janeiro de 2022.

NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO
Prefeita de Capinzal, em exercício

Registre-se e publique-se.

KAMILLE SARTORI BEAL
Secretária da Saúde

TERMO DE CONVOCAÇÃO AO EDITAL 057/2017 - SANDRO MARCOS DE SOUZA
Publicação Nº 3869428

TERMO DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 057/2017

Nome: SANDRO MARCOS DE SOUZA
Cargo: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

MUNICÍPIO DE CAPINZAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Carmelo Zocolli, 155, inscrito no CNPJ sob nº 
82.939.406/0001-07, representado neste ato, pela Diretora de Recursos Humanos da Secretaria da Administração e Finanças, Srª. Ti-
ciane Paula Hachmann de Lacerda da Gama, vem, perante Vossa Senhoria, CONVOCÁ-LO(A) para assumir a vaga na qual encontra-se 
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classificado(a).

O candidato deverá cumprir os requisitos básicos para nomeação, conforme o disposto no item 2 do Concurso Público originado pelo Edital 
057/2017 devendo apresentar na Diretoria de Recursos Humanos num prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento deste, cópia 
dos seguintes documentos:

a) Quitação com as obrigações eleitorais e militares, este último em caso de candidato do sexo masculino, com a devida apresentação da 
cópia do Título de Eleitor, do comprovante de votação da última eleição; e do comprovante de quitação com o serviço militar;

b) Habilitação para o cargo conforme exigido nos termos da tabela de cargos do inciso 1;

c) RG;

d) CPF;

e) Certidão de Casamento ou Nascimento;

f) Certidão de Nascimento de Filhos;

g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com número do PIS/PASEP;

h) Comprovante de residência;

i) Uma (01) foto 3x4 colorida recente;

j) Certidão de antecedentes criminais emitida pelo TJSC;

k) CPF de dependentes.

O candidato deverá também retirar as seguintes declarações na Diretoria de Recursos Humanos:

1. Declaração para abertura de conta para recebimento de salário;

2. Declaração de Bens atualizada com firma reconhecida em cartório ou declaração de IRRF;

3. Declaração de cargo acumulado ou não com firma reconhecida em cartório;

4. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública penalidades

5. Agendamento de exame admissional a ser realizado por órgão credenciado pela Secretaria da Administração e Finanças do Município de 
Capinzal

6. Carteira de vacinação para comprovação da situação vacinal contra o COVID 19

O não-cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta convocação em prazo hábil impede a nomeação do candidato, passando o mesmo a 
ocupar o último lugar na lista dos classificados.

Ticiane Paula H. de L. da Gama
Diretoria de Recursos Humanos
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Capivari de Baixo

prefeitura

CONTRATO 01/2022/FMS
Publicação Nº 3872074

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 01/2022
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO
Contratado...: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
Vigência ....... : Início: 19/01/2022 Término: 31/12/2022.
Licitação ...... : DISPENSA 01/2022
Objeto .......... : Chamada de serviços de Saúde através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amurel – CIS Amurel, durante 
o exercício de 2022.
---------     --------------------------------------------------------------------
Capivari de Baixo, 19 de janeiro de 2022.

CONTRATO 23/2022/PMCB
Publicação Nº 3872073

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
EXTRATO CONTRATUAL
-------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 23/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
Contratada...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Vigência ....... : Início: 05/04/2022
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Nº.: 05/2022
Objeto .......... : Contratação com a Caixa Econômica Federal para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos prove-
nientes da folha de pagamento dos servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO, sem ônus para a contratante.
-------------------------------------------------------------------------------
Capivari de Baixo, 03 de Maio de 2022

EXTRATO DO PROCESSO 56/PMCB- CESTA BASICA
Publicação Nº 3867932

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC.
AVISO DE LICITAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL N. 36/2022/PMCB.

Prefeito Municipal de Capivari de Baixo/SC, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que as 09hs00min do dia 
23/05/2022 na sala de Licitações do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, Rua Ernani Cotrin, 187, Centro, 
estará reunida para executar o PR n° 36/2022/PMCB, tipo Menor preço por lote, Contratação de empresa especializada para aquisição de 
cestas básicas para atender as famílias de baixa renda cadastradas junto a secretaria de assistência social do município de Capivari de Baixo/
SC”. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3621-4400 no período das 07hs às 13hs. 

Capivari de Baixo/SC, 03 de maio de 2022. 

VICENTE CORRÊA COSTA - Prefeito Municipal.
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Catanduvas

prefeitura

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2022
Publicação Nº 3872076

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 13/2022

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sra. MARISETE LUVISON MARCON, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto 
na Lei nº 2.255, de 28 de abril de 2010 e posteriores alterações da Lei nº 2.347, de 8 de fevereiro de 2012,

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de satisfação do interesse público, razão pela qual a Administração Pública busca a consecução 
do bem comum da coletividade e dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

TORNA PÚBLICOS os procedimentos para a CHAMADA PÚBLICA destinados ao provimento de vaga temporária de preenchimento imediato e 
à formação de cadastro reserva/lista de espera para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM para atuação na Secretaria Municipal de Saúde 
de Catanduvas/SC.

1. DA DATA DA CHAMADA PÚBLICA E DA VAGA

0.1. A sessão de CHAMADA PÚBLICA realizar-se-á no dia 05 de maio de 2022, às 8h, na Prefeitura Municipal, localizada na Rua Felipe Sch-
midt, 1435, Centro de Catanduvas-SC.

0.2. Para terem o direito à escolha da vaga disponibilizada, os candidatos interessados deverão comparecer no local, data e horário esti-
pulados com a documentação exigida.

0.3. As vagas temporárias a serem preenchidas de imediato é para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM, sendo 02 (duas) vagas, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e atuação na Secretaria Municipal de Saúde.

0.4. As vagas que surgirem no decorrer deste exercício para o cargo relacionado no item 1.3. serão preenchidas através de cadastro reserva/
lista de espera, que será formada pelos candidatos excedentes ao número de vagas ora oferecidas e que cumprirem os requisitos previstos 
neste edital.

0.5. Para formação do cadastro reserva/lista de espera, os candidatos serão classificados em ordem crescente, em lista única, sendo critério 
para classificação o maior tempo de serviço, público ou privado, em atividades inerentes à profissão de técnico em enfermagem.

0.6. Para os candidatos que não tiverem ou não apresentaram comprovação de tempo de serviço como técnico em enfermagem e para 
outras hipóteses de empate na classificação, será utilizada como critério de desempate a idade do candidato, tendo preferência na lista de 
classificação o candidato de maior idade.

2. DA HABILITAÇÃO

1.1. Para concorrer à vaga disponibilizada o candidato deverá comprovar ter concluído curso técnico de enfermagem e comprovar o registro 
no Conselho Regional de Enfermagem, mediante a apresentação do certificado de conclusão ou histórico escolar e da carteira profissional.

1.2. O tempo de serviço como técnico em enfermagem deverá ser comprovado mediante apresentação de Certidão de Tempo de Serviço ou 
qualquer outro documento público que comprove o tempo de serviço e as atividades exercidas, como, por exemplo, a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social – CTPS.

1.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Saúde, mediante consulta à Assessoria Jurídica do Município.

2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
2.1. Previamente à contratação serão exigidos dos candidatos classificados, os seguintes documentos:
a) Comprovante de escolaridade e/ou habilitação exigida para o cargo, com o competente registro no órgão fiscalizador do exercício pro-
fissional, se for o caso;
b) Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, mediante atestado médico;
c) Declaração de bens que constituem seu patrimônio;
d) Declaração de Inacumulatividade de Cargos, Empregos ou Funções Públicas;
e) Declaração de Inexistência de Percepção de Aposentadoria por Invalidez, paga pelo INSS ou por qualquer outro órgão Previdenciário;
f) Certidão Negativa expedida pelo Poder Judiciário – Cartório de Distribuição de Feitos Civis e Cartório de Distribuição de Feitos Criminais;
g) Comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais;
h) 01 (uma) foto 3x4;
i) Idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da contratação;

2.2. Previamente à contratação também serão exigidos, em cópia, os seguintes documentos:
a) CPF;
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b) Identidade;
c) Título de Eleitor;
d) Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Certidão de Nascimento dos Dependentes;
g) Carteira de Trabalho;
h) Carteira de Habilitação;
i) Pis/Pasep;
j) Comprovante de endereço;
k) Número de conta corrente no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal;

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Cumpridas as exigências de documentação para a contratação, o candidato selecionado iniciará suas atividades na Secretaria Municipal 
de Saúde, após a assinatura do contrato no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Catanduvas/SC.

3.2. O prazo de validade da presente Chamada Pública obedecerá ao disposto na Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010, com as 
alterações da Lei Municipal nº 2.347, de 8 de fevereiro de 2012.

3.3. O contrato será temporário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 2.255, de 28 de abril de 2010, com as alterações da Lei Municipal 
nº 2.347, de 8 de fevereiro de 2012.

3.4. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos que participarem da presente Chamada Pública.

Catanduvas/SC, 29 de abril de 2022.

MARISETE LUVISON MARCON
Secretária Municipal de Saúde
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BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO MARÇO-2022
Publicação Nº 3872075
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Celso Ramos

prefeitura

EDITAL 54/2022
Publicação Nº 3871143

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7D77E7DED2F904D6FB68993FAFA2C8DABEA110E3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS/SC

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL: 37/2022

PROCESSO: 54/2022

7D77E7DED2F904D6FB68993FAFA2C8DABEA110E3A Prefeitura Municipal de Celso Ramos, torna público que encontra-se aberto o Edital de 
PREGAO PRSENCIAL: 37/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SIMILARES E PARA FAN-
FARRA MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E CULTURA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE CELSO RAMOS, EM CONFORMIDADE COM ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da sessão: 18/05/2022 às 14 horas

Informações pelo fone 49-3547-1211 – setor de Licitações.

Celso Ramos 03 DE MAIO DE 2022.

LUIZANGELO GRASSI – PREFEITO MUNICIPAL
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Chapadão do Lageado

prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO N° 48/2022 – PM
Publicação Nº 3867910

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO

EXTRATO DE CONTRATO n° 48/2022 – PM

Nº. do Contrato Administrativo: 48/2022.

Vigência: 29/04/2022 à 31/12/2022.

Processo Licitatório nº 34/2022.

Contratante: Município de Chapadão do Lageado.

Contratado/Credenciado: SA CONCRETOS LTDA.

Valor: R$ 57.750,00 (cinquenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).

Objeto: Contratação de empresa especializada para reconstrução do tabuleiro da ponte na localidade de Rio do Meio, do Município de 
Chapadão do Lageado/SC, vinculada ao processo SCC nº 16351/2021 de acordo com as quantidades e especificações constantes do Edital.

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

ABEL DA SILVA
Prefeito Municipal
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Chapecó

prefeitura

DECRETO 42.764
Publicação Nº 3868283

DECRETO Nº. 42.764, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a instituição do Núcleo da Escola Federativa do Município de Chapecó, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da 
Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO

Art. 1º Fica instituído no âmbito deste Município o Núcleo da Escola Federativa sob a forma de uma unidade de gerenciamento de formação, 
desenvolvimento e gestão de servidores públicos e agentes políticos, nos termos do presente Decreto.

Art. 2º O Núcleo da Escola Federativa é responsável pela concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas gerenciais por meio 
da formação e adoção de novas posturas de gestão, em um processo contínuo de modernização de gestão do Município.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º O Núcleo da Escola Federativa promoverá a gestão do capital intelectual, atuando dentro das áreas do conhecimento, das habilidades 
e das competências funcionais obedecendo aos princípios:
I - do saber, pautado em conhecimento, aprendizado contínuo, assimilação, transmissão e compartilhamento do conhecimento;
II - do saber-fazer, voltado para aplicação do conhecimento em visão global e sistêmica, trabalho em equipe, liderança, motivação, compro-
metimento, comunicação e gestão de conflitos; e
III - do saber-fazer-acontecer, relacionado com empreendedorismo, inovação, gestão da mudança e foco em resultados.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS E DA ATUAÇÃO

Art. 4º São objetivos do Núcleo da Escola Federativa:
I - Capacitar e aperfeiçoar os servidores públicos e agentes políticos municipais visando a melhoria dos serviços públicos;
II - Sensibilizar servidores públicos e agentes políticos municipais sobre a importância do programa de educação continuada;
III - Disponibilizar cursos de capacitação e aperfeiçoamento por área de atuação;
IV - Acompanhar o nível de adesão aos cursos ofertados;
V - Criar condições que estimulem a participação de servidores públicos e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação; e
VI - Estender o atendimento a câmara municipal, entes da administração pública indireta e prestadores de serviços.

Art. 5º A atuação do Núcleo da Escola Federativa dar-se-á através de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações espe-
ciais para garantir o aprimoramento da gestão pública.
Parágrafo único. A atuação a que se refere o caput poderá efetivar-se diretamente ou mediante serviços de assessoramento ou consultoria, 
intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas.

CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 6º O Núcleo da Escola Federativa integra a estrutura organizacional da Diretoria de Gestão de Pessoal.

Art. 7º O Núcleo será coordenado pelo Agente Federativo de Escola, a ser designado por Portaria do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º O Agente Federativo manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o objetivo 
de receber e fornecer subsídios técnicos para as ações do Núcleo.

CAPITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º O Gabinete do Chefe do Poder Executivo efetuará os remanejamentos funcionais necessários à composição da estrutura do Núcleo 
da Escola Federativa.

Art. 10. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal.

DECRETO 42.765
Publicação Nº 3871668

DECRETO Nº 42.765, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ADRIANA CASSOL, matrícula n° 77325, retroativa a 04 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.766
Publicação Nº 3871677

DECRETO Nº 42.766, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ALICE MARIA FERREIRA, matrícula n° 77576, retroativa a 15 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.767
Publicação Nº 3871678

DECRETO Nº 42.767, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ALINE BODANESE FORTES, matrícula n° 75907, retroativa a 16 de março 
de 2022.
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Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.768
Publicação Nº 3871681

DECRETO Nº 42.768, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal AMANDA BRAGHINI BERTAN, matrícula n° 77475, retroativa a 10 de março 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.769
Publicação Nº 3871684

DECRETO Nº 42.769, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FLORES PEREIRA, matrícula n° 77403, retroa-
tiva a 08 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.770
Publicação Nº 3871686

DECRETO Nº 42.770, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ANDRE MARCHON, matrícula n° 77352, retroativa a 08 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.771
Publicação Nº 3871689

DECRETO Nº 42.771, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ANDREIA ZONIN, matrícula n° 77314, retroativa a 17 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.772
Publicação Nº 3871690

DECRETO Nº 42.772, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ANGELE PASSARI SORANÇO, matrícula n° 77263, retroativa a 07 de feve-
reiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.773
Publicação Nº 3871692

DECRETO Nº 42.773, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal BRUNA OTTILIA HARRES, matrícula n° 76784, retroativa a 14 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.774
Publicação Nº 3871693

DECRETO Nº 42.774, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CHEILA BABINSKI STELLA, matrícula n° 77448, retroativa a 03 de março 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.775
Publicação Nº 3871694

DECRETO Nº 42.775, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
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Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CHRISTIANE RAMOS BREMSTROPP, matrícula n° 77187, retroativa a 07 de 
março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.776
Publicação Nº 3871695

DECRETO Nº 42.776, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CLAIRIA DALLACORTE, matrícula n° 76905, retroativa a 17 de março de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.777
Publicação Nº 3871696

DECRETO Nº 42.777, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CLAUDIA GEISS DE SOUZA, matrícula n° 77211, retroativa a 16 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.778
Publicação Nº 3871697

DECRETO Nº 42.778, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CLAUDIA MARA VOLTAN, matrícula n° 76888, retroativa a 07 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.779
Publicação Nº 3871698

DECRETO Nº 42.779, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CRISTIANE MARIA SELLE, matrícula n° 76852, retroativa a 18 de março de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.780
Publicação Nº 3871700

DECRETO Nº 42.780, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal CRISTINA CARON MASCARELLO, matrícula n° 76832, retroativa a 07 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.781
Publicação Nº 3871703

DECRETO Nº 42.781, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal DAIANE BILIBIO, matrícula n° 77377, retroativa a 08 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.782
Publicação Nº 3871705

DECRETO Nº 42.782, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal DAIANE PIVA BULEGON, matrícula n° 77466, retroativa a 14 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.783
Publicação Nº 3871707

DECRETO Nº 42.783, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :
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Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal DAYANE RAQUELLI DRESCHER, matrícula n° 76909, retroativa a 07 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.784
Publicação Nº 3871708

DECRETO Nº 42.784, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal DEBORA HAAS, matrícula n° 77414, retroativa a 24 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.785
Publicação Nº 3871710

DECRETO Nº 42.785, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ELIANE RIBEIRO NETTO MISSEL, matrícula n° 76901, retroativa a 16 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.786
Publicação Nº 3871711

DECRETO Nº 42.786, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ELIANE SCHWANTES, matrícula n° 77537, retroativa a 26 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.787
Publicação Nº 3871713

DECRETO Nº 42.787, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ELIZAMA TAVARES LIMA, matrícula n° 77306, retroativa a 21 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.788
Publicação Nº 3871716

DECRETO Nº 42.788, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ELIZANE SEVERO, matrícula n° 77194, retroativa a 17 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.789
Publicação Nº 3871717

DECRETO Nº 42.789, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal FERNANDA CRISTINO FORNARI LANGE, matrícula n° 77182, retroativa a 
15 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.790
Publicação Nº 3871719

DECRETO Nº 42.790, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal GISLAINE APARECIDA FERRARI, matrícula n° 76942, retroativa a 18 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.791
Publicação Nº 3871720

DECRETO Nº 42.791, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
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Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal GRACIELI GIANI PFEIFER DE ALMEIDA, matrícula n° 76621, retroativa a 02 
de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.792
Publicação Nº 3871721

DECRETO Nº 42.792, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal INES CATARINA SOEIRO TERRES, matrícula n° 77521, retroativa a 23 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.793
Publicação Nº 3871722

DECRETO Nº 42.793, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal IVANA THAINA AGNOLETTO, matrícula n° 77545, retroativa a 08 de feve-
reiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.794
Publicação Nº 3871724

DECRETO Nº 42.794, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal IVANETE DE ALMEIDA, matrícula n° 76642, retroativa a 11 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.795
Publicação Nº 3871725

DECRETO Nº 42.795, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal IVANI ROSA SVOLINSKI, matrícula n° 77190, retroativa a 21 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.796
Publicação Nº 3871726

DECRETO Nº 42.796, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal IVANIA PEISE, matrícula n° 77465, retroativa a 11 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.797
Publicação Nº 3871727

DECRETO Nº 42.797, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JANAINA COMINETTI OBUGALSKI, matrícula n° 76838, retroativa a 07 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.798
Publicação Nº 3871730

DECRETO Nº 42.798, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JANETE COLPANI, matrícula n° 77355, retroativa a 02 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.799
Publicação Nº 3871732

DECRETO Nº 42.799, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JAQUELINE MANGOLD DE OLIVEIRA, matrícula n° 77415, retroativa a 08 
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de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.800
Publicação Nº 3871735

DECRETO Nº 42.800, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JEANE MARIA DE LIMA SONAGLIO, matrícula n° 76899, retroativa a 07 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.801
Publicação Nº 3871742

DECRETO Nº 42.801, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JOSCEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO, matrícula n° 77165, 
retroativa a 08 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.802
Publicação Nº 3871743

DECRETO Nº 42.802, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JULIANA DA ROCHA DO PRADO, matrícula n° 77208, retroativa a 15 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.803
Publicação Nº 3871746

DECRETO Nº 42.803, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JULIANA REIS, matrícula n° 77556, retroativa a 23 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.804
Publicação Nº 3871748

DECRETO Nº 42.804, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal JULIANA SCHEIBLER DA CAS, matrícula n° 77064, retroativa a 17 de março 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.805
Publicação Nº 3871750

DECRETO Nº 42.805, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal KAUANA CINTIA VITAL, matrícula n° 77358, retroativa a 22 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.806
Publicação Nº 3871753

DECRETO Nº 42.806, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal KATIUSSIA MARIANA VENTURINI, matrícula n° 77198, retroativa a 07 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.807
Publicação Nº 3871756

DECRETO Nº 42.807, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
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Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal KELISMARA TEDESCO, matrícula n° 77546, retroativa a 11 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.808
Publicação Nº 3871757

DECRETO Nº 42.808, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal KELLI GOMES CORTINA MARCON, matrícula n° 76941, retroativa a 14 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.809
Publicação Nº 3871758

DECRETO Nº 42.809, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LAUDICEIA SAMPAIO DE LARA KUNZ, matrícula n° 77477, retroativa a 14 
de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.810
Publicação Nº 3871761

DECRETO Nº 42.810, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LIDIA FATIMA BALN PEDROSO, matrícula n° 77205, retroativa a 22 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.811
Publicação Nº 3871763

DECRETO Nº 42.811, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LIDIANE DE ALMEIDA, matrícula n° 76906, retroativa a 15 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.812
Publicação Nº 3871765

DECRETO Nº 42.812, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LILIAN MARTA DA SILVEIRA, matrícula n° 77189, retroativa a 21 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.813
Publicação Nº 3871767

DECRETO Nº 42.813, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LILIANE ROSSI ILHA, matrícula n° 77193, retroativa a 10 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.814
Publicação Nº 3871773

DECRETO Nº 42.814, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LOURDES DOMINGUES DA SILVA PAVÃO, matrícula n° 77074, retroativa a 
08 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.815
Publicação Nº 3871775

DECRETO Nº 42.815, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :
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Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LUCIANE MARTINS CHRISTINO, matrícula n° 77459, retroativa a 02 de 
março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.816
Publicação Nº 3871780

DECRETO Nº 42.816, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal LUCIANE RAUBER SCUSSIATO, matrícula n° 77333, retroativa a 26 de fe-
vereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.817
Publicação Nº 3871786

DECRETO Nº 42.817, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal MARA ANGELITA PIASSON, matrícula n° 76969, retroativa a 11 de março 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.818
Publicação Nº 3871792

DECRETO Nº 42.818, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal MARA CRISTINA GABIATTI GROLLI, matrícula n° 77479, retroativa a 10 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.819
Publicação Nº 3871796

DECRETO Nº 42.819, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal MICHELLE MICHALTCHUK MORANDI, matrícula n° 77531, retroativa a 24 
de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.820
Publicação Nº 3871800

DECRETO Nº 42.820, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal NILVA BOTTINI, matrícula n° 77469, retroativa a 09 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.821
Publicação Nº 3871807

DECRETO Nº 42.821, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ROSANI FATIMA MOLLMANN, matrícula n° 77368, retroativa a 17 de março 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.822
Publicação Nº 3871813

DECRETO Nº 42.822, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ROSE CARLA MENDES OLEQUES, matrícula n° 77528, retroativa a 14 de 
março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.823
Publicação Nº 3871817

DECRETO Nº 42.823, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
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Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ROSILEI DE FATIMA SILVA SOARES, matrícula n° 77534, retroativa a 04 de 
março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.824
Publicação Nº 3871820

DECRETO Nº 42.824, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal ROSIMELI SIGOGNINI, matrícula n° 77071, retroativa a 25 de fevereiro de 
2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.825
Publicação Nº 3871822

DECRETO Nº 42.825, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal RUDIMAR GARSHAL, matrícula n° 77505, retroativa a 11 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.826
Publicação Nº 3871824

DECRETO Nº 42.826, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SANDRA DA SILVA PAVÃO, matrícula n° 76910, retroativa a 24 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.827
Publicação Nº 3871826

DECRETO Nº 42.827, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SILVANIA OTTO, matrícula n° 76996, retroativa a 11 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.828
Publicação Nº 3871830

DECRETO Nº 42.828, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SIMONE CINELLI, matrícula n° 77383, retroativa a 10 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.829
Publicação Nº 3871832

DECRETO Nº 42.829, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SIMONE MARIA ELLI CÉ, matrícula n° 77364, retroativa a 27 de fevereiro 
de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.830
Publicação Nº 3871836

DECRETO Nº 42.830, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SUSANA BERTOLLO GUAREZZI, matrícula n° 77366, retroativa a 03 de 
março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.831
Publicação Nº 3871838

DECRETO Nº 42.831, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
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Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal SUZANE KOVACIC, matrícula n° 77535, retroativa a 25 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.832
Publicação Nº 3871840

DECRETO Nº 42.832, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal TANIA DA CRUZ MARINELLO, matrícula n° 77360, retroativa a 23 de feve-
reiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.833
Publicação Nº 3871844

DECRETO Nº 42.833, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal TATIANA PERCIO, matrícula n° 77328, retroativa a 14 de março de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.834
Publicação Nº 3871845

DECRETO Nº 42.834, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal WELLINGTON PUPO MANUCCI, matrícula n° 77464, retroativa a 10 de ja-
neiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.835
Publicação Nº 3871847

DECRETO Nº 42.835, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a concessão de Adicional por Titulação a membro do magistério público municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do artigo 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01, CONSIDERANDO o Memorando 
n° 29.675/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedido Adicional por Titulação de Pós Graduação no percentual de 12,33%, sobre o vencimento do cargo de Professor com 
Licenciatura Plena, ao membro do magistério público municipal WILLIAN QUEVEDO NAISSINGER, matrícula n° 77367, retroativa a 09 de 
fevereiro de 2022.
Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, serão utilizados recursos orçamentários próprios.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.836
Publicação Nº 3871848

DECRETO Nº. 42.836, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.447/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 01 de maio de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal MARINDIA SITTA, matrícula nº 
87422, ocupante do cargo de Médico.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-chapeco-sc
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DECRETO 42.837
Publicação Nº 3871851

DECRETO Nº. 42.837, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.451/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 25 de abril de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal PRISCILA OLIVEIRA, matrícula nº 
88603, ocupante do cargo de Médico.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.838
Publicação Nº 3871853

DECRETO Nº. 42.838, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.455/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 01 de maio de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal DANIELA FERNANDA SCHOTT, 
matrícula nº 74841, ocupante do cargo de Psicóloga.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.839
Publicação Nº 3871856

DECRETO Nº. 42.839, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.459/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 20 de abril de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal GRACIELE TEREZINHA SEHNEM, 
matrícula nº 80296, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.840
Publicação Nº 3871859

DECRETO Nº. 42.840, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.462/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 20 de abril de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal GUILHERME LUIZ RODRIGUES, 
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matrícula nº 67696, ocupante do cargo de Mecânico de Máquinas e Veículos.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.841
Publicação Nº 3871863

DECRETO Nº. 42.841, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.463/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 09 de maio de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal GUILHERME YOSHIHARA GARIB, 
matrícula nº 86385, ocupante do cargo de Auxiliar de Administração.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.842
Publicação Nº 3871865

DECRETO Nº. 42.842, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre exoneração(a) de servidor(a) público(a) municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.471/2022.
DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 01 de maio de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal CLEITON RODRIGUES, matrícula 
nº 86500, ocupante do cargo de Assistente de Diretoria e Gerência.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.843
Publicação Nº 3871867

DECRETO Nº. 42.843, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre concessão de Licença Especial à servidora pública municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do artigo 77 da Lei 
Orgânica Municipal e observando o disposto na Lei Complementar nº 130/01, e CONSIDERANDO o Memorando n° 29.881/2022.
DECRETA :

Art. 1º Fica concedida Licença Especial, a partir de 27 de abril de 2022 a 17 de dezembro de 2022, à servidora pública municipal GELSELIZE 
PILONETTO, matricula nº 89427, reduzindo sua carga horária de 40 horas semanais para 20 horas semanais, de acordo com o parágrafo 
2º e 3º do artigo 86 da Lei Complementar nº 130 de 05 de dezembro de 2001 e artigo 4º do Decreto nº 10.865, de 10 de agosto de 2002.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal
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DECRETO 42.844
Publicação Nº 3871870

DECRETO Nº. 42.844, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 42.692, de 26 abril de 2022 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV do art. 77 da Lei 
Orgânica do Município de Chapecó, e CONSIDERANDO o Memorando n° 31.574/2022.
DECRETA:

Art. 1º O Art. 1º, do Decreto nº 42.692, de 26 abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica exonerado(a), a partir de 01 de maio de 2022, a pedido, o(a) servidor(a) público(a) municipal RENILCE LUIZA MASSING, ma-
trícula nº 74878, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem.”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

DECRETO 42.845
Publicação Nº 3871873

DECRETO Nº 42.845, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto Municipal nº 41.571, de 16 de dezembro de 2021.

O Prefeito Municipal de Chapecó, em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o inciso IV do 
artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Chapecó e CONSIDERANDO o memorando n. 26.933/2022.
DECRETA:

Art. 1º O Art. 2º do Decreto nº 41.571, de 16 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...............................................................................................................
[...]
III – Matheus Rodrigues dos Santos - Médico Veterinário.”

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2022
Publicação Nº 3870562

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 009/2022
CONCEDENTE: Município de Chapecó.
CONVENENTE: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região da Produção – Sicredi Região da Produção RS/SC/MG
DO OBJETO – O presente ACORDO tem por objeto estabelecer a mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a COOPERATIVA, visando desen-
volver nas 46 escolas da rede municipal de ensino o programa de educação cooperativa: Cooperação na Ponta do Lápis.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA – O prazo de vigência do presente ACORDO é de 9 (nove) meses, contado a partir da data da assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, observando o disposto no artigo 57, da Lei 8.666/93, mediante a lavratura de Termo Aditivo.
DATA E ASSINATURAS – Chapecó/SC, 02 de maio de 2022 - Astrit Maria Savaris Tozzo, Secretária de Educação – Marcos Roberto Dorigon e 
Catiane Longhi Menin, responsáveis pelo convenente - Lucinei Rodrigo Bohn e Marcos Felipe Marcon, testemunhas.

LEI 7.627
Publicação Nº 3870747

LEI Nº 7.627 DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo Municipal firmar Termo de Colaboração com a Rede Feminina de Combate ao Câncer 
Chapecó e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de 
Chapecó aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Colaboração, nos termos do art. 31, II da Lei Federal nº 13.019/2014, 
com a Rede Feminina de Combate ao Câncer Chapecó (CNPJ 80.624.307/0001-00), no exercício de 2022, para o repasse de recursos finan-
ceiros na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para adequação do espaço físico da entidade.
§ 1º O Poder Executivo Municipal definirá os critérios para a elaboração e execução do Termo de Colaboração descrito no caput do presente 
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artigo.
§ 2º Utilizado o recurso, a entidade terá o prazo de 30 dias para apresentar relatório de prestação de contas detalhado a Câmara de Vere-
adores de Chapecó.

Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação prevista nesta Lei serão utilizados recursos orçamentários do orçamento do 
exercício de 2022, do Fundo Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

PORTARIA 12.344
Publicação Nº 3868287

PORTARIA Nº. 12.344, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Nomeia Agente Federativo de Escola e dá outras providencias.

O Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
I – Nomear o servidor público municipal NOEMIR AIRTON ECCO, matrícula 83594, ocupante do cargo de Diretor de Gestão de Pessoal, como 
Agente Federativo de Escola, nos termos do Decreto municipal n° 42.764, de 03 de maio de 2022.

II - A prestação do serviço será prioritária, de relevante interesse público e não remunerada.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 03 de maio de 2022.
JOÃO RODRIGUES
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - DECRETO 41.965
Publicação Nº 3871878

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
DECRETO Nº. 41.965, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.
Dispõe sobre revogação de Decreto Municipal.

O Prefeito Municipal de Chapecó, em exercício, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Chapecó e mais o que estabelece o artigo 31 da Lei Complementar nº. 132/01,
CONSIDERANDO o Memorando n° 3.717/2022,

DECRETA :
Art. 1º Fica revogado, a partir de 05 de janeiro de 2017, o Decreto nº. 11.828 de 20 de maio de 2003, que dispõe sobre a concessão de 
Adicional por Titulação ao membro do magistério público municipal JANETE CARMEN WICHROSKI.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Chapecó, Estado de Santa Catarina, em 21 de janeiro de 2022.
ITAMAR ANTONIO AGNOLETTO
Prefeito Municipal, em exercício
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Cocal do Sul

prefeitura

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 03/PMCS/2022
Publicação Nº 3871201

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C52380C2DE451F706C9D1B4F33F332142002002F
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/PMCS/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/PMCS/2022

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviço com fornecimento de 
materiais para construção de uma Praça Coberta, localizada na Avenida Polidoro Santiago, esquina com a Rua Adão Bosa, Centro, Cocal do 
Sul - SC.
Tipo: Menor preço G.
Recebimento dos envelopes: Até às 8h45min do dia 19/05/2022.
Abertura: Dia 19/05/2022, às 9h.
Informações complementares: O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados no site www.cocaldosul.sc.gov.br, link “Licita-
ções”, na pasta do referido processo. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de Cocal do Sul, situada na Av. Dr. Polidoro Santiago, nº 519, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 12h00min e das 13h00min às 
16h30min, pelo telefone (48) 3444-6006 ou pelo e-mail licitacao@cocaldosul.sc.gov.br.

Cocal do Sul, 03 de maio de 2022.
FERNANDO DE FÁVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

LEI 1.682
Publicação Nº 3868455

LEI Nº. 1.682, de 19 de abril de 2022.
ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE ÀS ESTAÇÕES RÁDIO BASE NO MUNI-
CÍPIO DE COCAL DO SUL.

Eu, FERNANDO DE FAVERI MARCELINO, Prefeito Municipal de Cocal do Sul Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º Estabelece normas e procedimentos para a instalação de infraestrutura de suporte às Estações Rádio Base no município de Cocal do 
Sul, observado o disposto na legislação e na regulamentação federal pertinente.
Parágrafo único. Não estão sujeitos às prescrições previstas nesta Lei os radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de 
tráfego aéreo, bem como as infraestruturas de radio navegação aeronáutica e as de telecomunicações aeronáuticas, fixas e móveis, desti-
nadas a garantir a segurança das operações aéreas, cujos funcionamentos deverão obedecer à regulamentação própria.
Art. 2º Para aplicação desta Lei Ordinária, são utilizadas as seguintes definições:
I - antena: dispositivo para, em sistemas de telecomunicações, radiar ou captar ondas eletromagnéticas no meio circundante, podendo 
incluir qualquer circuito que a ela esteja incorporado, o qual atribua ou interfira em suas características radiantes;
II - capacidade excedente: infraestrutura de suporte instalada e não utilizada, total ou parcialmente, disponível para compartilhamento;
III - compartilhamento de infraestrutura: cessão, a título oneroso, de capacidade excedente da infraestrutura de suporte, para a prestação 
de serviços de telecomunicações por prestadoras de outros grupos econômicos;
IV - Estação Rádio Base (ERB): estação de radiocomunicações de base do serviço móvel pessoal (telefonia celular), usada para radiocomu-
nicação com estações móveis;
V - ERB móvel: ERB implantada para permanência temporária com a finalidade de cobrir demandas emergenciais ou específicas, como 
eventos, situações calamitosas ou de interesse público;
VI - ERB de pequeno porte: ERB de dimensões físicas reduzidas, que, alternativamente ou cumulativamente:
a) atendam ao estabelecido no §1º do art. 15 do Decreto Federal n. 10.480, de 2020;
b) instaladas em postes de energia, de telecomunicações, de iluminação pública, privados de qualquer uso, ou multifuncionais de baixo 
impacto visual, limitados, cada poste, à altura de 25 (vinte e cinco) metros, e cujos equipamentos estejam embutidos na própria estrutura 
ou enterrados;
c) sejam camufladas ou harmonizadas em fachadas de edifícios;
d) que não dependam da construção de novas infraestruturas de suporte ou não alterem a edificação existente no local;
e) instaladas em estruturas de suporte de sinalização viária;
f) sejam enterradas;
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g) sejam ocultas em mobiliário urbano;
VII - Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR): nomenclatura adotada pelas leis federais às Estações Rádio Base (ERB);
VIII - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos utilizados para dar suporte a redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, 
mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas;
IX - infraestrutura de suporte preexistente: infraestrutura de suporte existente até a entrada em vigor desta Lei Ordinária, podendo ser:
a) licenciada: aquela que possui ato público de liberação nos termos da norma vigente ao tempo da implantação;
b) não licenciada: aquela que não possui, ou está em desconformidade com o ato público deliberação nos termos da norma vigente ao 
tempo da implantação;”
Art. 3º As ERBs e a infraestrutura de suporte são considerados equipamentos urbanos e bens de utilidade pública, podendo ser implantados 
em todas as zonas e categorias de uso, observado o art. 29 desta Lei Ordinária.
Art. 4º É de responsabilidade exclusiva dos proprietários e operadores das ERBs e infraestrutura de suporte a conformidade com as demais 
normas incidentes aos respectivos equipamentos, não fiscalizados pela municipalidade, tais como:
I - limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos, e eletromagnéticos gerados pelas ERBs; e
II - áreas de proteção ao voo.

CAPÍTULO II
Limitações à Aplicação desta Lei Ordinária
Art. 5º Nos processos de licenciamento, fiscalização e aplicação desta Lei Ordinária, é vedado:
I - atribuir, mediante ato infralegal, prazo de validade aos documentos elencados nos §§ 3º e 4ºdo art. 12 desta Lei Ordinária;
II - exigir laudo ou documento que ateste os efeitos das ERBs instaladas ou em instalação nos campos elétricos, magnéticos, e eletromag-
néticos;
III - exigir, de instalações destinadas a serviço diverso do serviço móvel pessoal (telefonia celular) as exigências desta Lei Ordinária;
IV - exigir contraprestação em razão do Direito de Passagem em vias públicas, faixas de domínio e em outros bens de uso comum do povo, 
mesmo aqueles explorados por meio de concessão ou delegação; e
V - condicionar o licenciamento, instalação, e demais procedimentos e intervenções atinentes à infraestrutura de suporte, ERBs e seus 
equipamentos para a regularização do imóvel ou da edificação em que se pretende a instalação.

CAPÍTULO III
Hipóteses de Dispensa de Licenciamento
Art. 6º Independem de licenciamento:
I - constituição, montagem, desmontagem, comissionamento, descomissionamento de ERB de qualquer natureza, exceto quanto à infraes-
trutura de suporte;
II - infraestrutura de suporte destinada à:
a) ERBs móveis;
b) instalação interna de ERBs;
c) instalação de ERBs que não causem impacto visual a partir do logradouro;
d) ERBs de pequeno porte;
III - antenas;
IV - compartilhamento de infraestrutura de suporte; e
V - outras situações, definidas em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. A existência de toda ERB externa instalada no município de Cocal do Sul deverá ser comunicada ao Poder Executivo, por 
meio de protocolo, no prazo de noventa dias, a partir da data de sua instalação.
I - a partir da data de sua instalação;
II - a partir da data de entrada em vigor desta Lei Ordinária.

CAPÍTULO IV
Critérios para Instalação da Infraestrutura de Suporte
Art. 7º A instalação de infraestrutura de suporte não enquadrada no art. 6º desta Lei observará, cumulativamente:
I - quanto às torres:
a) distância mínima de três metros do eixo da torre até as divisas do imóvel;
b) distância mínima de um metro e cinquenta centímetros da base da torre até os limites do terreno.
II - quanto às estruturas tubulares e postes, distância mínima de um metro e cinquenta centímetros do eixo da torre até os limites do ter-
reno;
III - disposições comuns às estruturas:
a) distância mínima de um metro e cinquenta centímetros da projeção vertical de qualquer elemento da ERB até as divisas do terreno;
b) respeito ao afastamento frontal conforme o zoneamento.

§1º Não se aplicam os incisos I, II e III deste artigo para as infraestruturas de suporte instaladas em topo de edifício.

§2º É admitida a instalação de abrigos de equipamentos da ERB nos limites do terreno, desde que:

I - não exista prejuízo para a ventilação do imóvel vizinho; e II - não seja aberta janela voltada para a edificação vizinha.
Art. 8º A infraestrutura de suporte e ERB instaladas em topos de edifícios e fachadas obedecerão às limitações das divisas do terreno do 
imóvel, não podendo apresentar projeção que ultrapasse o limite da edificação existente para o lote vizinho, quando a edificação ocupar 
todo o lote próprio.
Art. 9º Atestada a impossibilidade técnica de cumprimento dos requisitos definidos no art. 7º desta Lei Ordinária, é lícita a apresentação, 
em conjunto com o processo previsto no art. 12 desta Lei Ordinária, exposição de motivos para isenção de exigências.
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Parágrafo único. Na apreciação do pedido previsto no caput, a autoridade responsável considerará:

I - ganhos de qualidade no serviço prestado;
II - contingente populacional atendido;
III - melhoria ou ampliação da cobertura de rede; IV - outros benefícios indiretos à comunidade afetada.
Art. 10. Toda ERB e infraestrutura de suporte deverá limitar a produção de ruído e vibração de modo a não acarretar incômodo à vizinhança.
Art. 11. É obrigatório o compartilhamento da infraestrutura de suporte com capacidade excedente, nos termos da regulamentação federal.

CAPÍTULO V
Processo de Licenciamento
Art. 12. O processo de licenciamento de instalação da infraestrutura de suporte que não se enquadre no art. 6º desta Lei Ordinária r se 
dará da seguinte maneira:
I – requerimento do interessado protocolado na Prefeitura de Cocal do Sul e dirigido à Diretoria de Desenvolvimento Econômico;
II - análise do órgão competente, no prazo de vinte dias, para:
a) solicitar, de uma única vez e de forma preclusiva, esclarecimentos, complementação de informações ou realizações do projeto original;
b) praticar o previsto no inciso III;
III - concessão da licença de instalação;
IV - emissão, mediante auto declaração, de certificado de conclusão de obra e licenciamento de infraestrutura.

§1º O ato processual previsto no inciso I do caput deste artigo é o marco inicial para o prazo de análise previsto no inciso II deste artigo, 
computando-se somente os dias úteis, excluído o primeiro e incluído o último.

§2º Verificada a necessidade do previsto na alínea a do inciso II deste artigo, o prazo de análise será suspenso por tempo indeterminado, 
até a manifestação do requerente.

§3º A licença de instalação prevista no inciso III deste artigo é válida por tempo indeterminado.
§4º Concluída a obra, o requerente informará à Prefeitura de Cocal do Sul, que emitirá imediatamente o Certificado de Conclusão de Obra 
e Licenciamento da Infraestrutura, documento que autoriza o uso da infraestrutura de suporte, válido por tempo indeterminado.
§5º Negada a emissão imediata do Certificado de Conclusão da Obra e Licenciamento da Infraestrutura, valerá a comunicação devidamente 
protocolada como tal.
Art. 13. O licenciamento da infraestrutura de suporte preexistente seguirá o previsto no art. 12 desta Lei Ordinária, observado o prazo es-
tendido dos arts. 24 e 26 desta Lei Ordinária, conforme o caso.
Art. 14. A infraestrutura de suporte preexistente poderá seguir operando no estado em que se encontrava na data de entrada em vigor desta 
Lei Ordinária, até a conclusão do processo previsto no caput do art. 12 desta Lei Ordinária.
Art. 15. É cabível recurso administrativo da negativa de concessão de Licença de Instalação, que será julgado no prazo estipulado no inciso 
II do art. 12 desta Lei Ordinária.
Art. 16. O requerimento que trata o inciso I do art. 12 desta Lei Ordinária, será instruído com os seguintes documentos:
I - obrigatoriamente, para todos os requerimentos:
a) projeto executivo, contendo:
1. planta de situação com a identificação do imóvel onde se dará a instalação da infraestrutura de suporte;
2. planta de locação com a indicação dos equipamentos a serem instalados, a projeção das edificações existentes e os afastamentos para 
as divisas;
3. planta baixa contendo os elementos construtivos;
b) cortes e fachadas com especificações técnicas;
c) memorial descritivo técnico;
d) informação acerca do número do imóvel no cadastro imobiliário da unidade, ou de uma das unidades, se tratando de edificações com 
múltiplos cadastros;
e) procuração, pública ou particular, para agir na Prefeitura de Cocal do Sul, dispensado o reconhecimento de firma.
II - obrigatoriamente, para os requerimentos que envolvam a instalação em áreas públicas, a permissão de uso outorgada pelo município;
III - opcionalmente:
a) exposição de motivos, nos termos do art. 9º desta Lei Ordinária e
b) outros documentos que julgar o requerente relevante.
Art. 17. Superado o prazo previsto no inciso II do art. 12 desta Lei Ordinária, o processo de licenciamento de instalação da infraestrutura de 
suporte será considerado como aprovado, podendo o requerente iniciar as obras de imediato, lícito ainda solicitar o Certificado de Conclusão 
de Obra e Licenciamento de Estrutura ao final da construção.

CAPÍTULO VI
Instalação em Áreas Públicas
Art. 18. É lícita a instalação de infraestrutura de suporte e ERBs em áreas públicas, mediante autorização ou permissão de uso gratuito ou 
oneroso.
Parágrafo único. Se oneroso, o valor da contraprestação se dará mediante decreto, que estabelecerá:

I - valor único para todo o município; ou
II - fração do valor venal, considerando-se a planta genérica de valores do município.
Art. 19. É lícito à Prefeitura de Cocal do Sul aceitar, como dação em pagamento ao uso de áreas públicas, o fornecimento de obras, sistemas, 
serviços e tecnologias.

CAPÍTULO VII
Penalidades
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Art. 20. São cabíveis as seguintes penalidades:
I - advertência; II - multa;
III - cancelamento do Certificado de Conclusão de Obra e Licenciamento da Estrutura.

Parágrafo único: Os valores e definições sobre penalidades serão regulamentados pelo Poder Executivo.
Art. 21. Constitui infração à esta Lei Ordinária:

I - manter infraestrutura de suporte em desconformidade com a legislação;
II - prestar informações falsas ao Poder Público; e
III - executar obras de infraestrutura de suporte em desacordo com o projeto apresentado ressalvada justificativa técnica.
Art. 22. A aplicação de penalidade nos termos desta Lei Ordinária assegurará a possibilidade de recurso administrativo.

CAPÍTULO VIII
Cancelamento do Certificado de Conclusão de Obra e Licenciamento de Estrutura
Art. 23. O Certificado de Conclusão da Obra e Licenciamento da Estrutura poderá ser cancelado por iniciativa do detentor ou do Poder 
Público.
Parágrafo único. O cancelamento que trata o caput deste artigo;
I - se solicitado por particular, dependerá de simples ofício à Prefeitura de Cocal do Sul; e II - se de iniciativa do Poder Público, dependerá 
de processo administrativo.

CAPÍTULO IX
Disposições Finais
Art. 24. Todas as licenças concedidas nos termos da norma vigente ao tempo da implantação, permanecem em vigor até cento e oitenta 
dias após a respectiva data de vencimento.”
Art. 25. Durante o prazo de vigência da licença referida no art. 24 desta Lei Ordinária, os interessados deverão proceder o licenciamento 
nos termos do art. 12 desta Lei Ordinária.
Parágrafo único. Caso houver certidão ou processo em trâmite, na data de entrada em vigor desta Lei Ordinária, equivalente ao certificado 
de Conclusão de Obra e Licenciamento de Estrutura, a infraestrutura de suporte estará dispensada de novo processo de licenciamento.
Art. 26. As infraestruturas de suporte preexistentes não licenciadas terão prazo de um ano, contados a partir da data de entrada em vigor 
desta Lei, para regularização.
Art. 27. Caso a infraestrutura de suporte preexistente, licenciada ou não, tenha o licenciamento negado, será concedido o prazo de dois anos 
para adequação das infraestruturas de suporte, nos termos desta Lei Ordinária.
Art. 28. Em casos de eventual impossibilidade de total adequação, essa será dispensada mediante apresentação de laudo ou documento 
equivalente que demonstre a necessidade de permanência da infraestrutura devido aos prejuízos causados pela falta de cobertura no local.
Art. 29. Durante os prazos dispostos nos arts. 24 a 27 desta Lei não poderão ser aplicadas sanções administrativas às detentoras de infra-
estrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação mencionadas no caput do art. 27 desta Lei, motivadas pela falta de 
cumprimento desta Lei Ordinária.
Art. 30. Somente será exigível o licenciamento ambiental para a infraestrutura de suporte que se pretenda instalar em Unidade de Conser-
vação (UC); Área de Preservação Permanente (APP); Área de Preservação com Uso Limitado (APL).

Parágrafo único. O compartilhamento de infraestrutura de suporte não dependerá de licenciamento ambiental.
Art. 31. Fica revogada a Lei Ordinária Nº. 588, de 27 de junho de 2003.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 19 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Fazendária e Planejamento

LEI 1.684
Publicação Nº 3868488

 LEI Nº. 1.684, de 29 de abril de 2022.
ALTERA REDAÇÃO E ACRESCENTE ALÍNEAS AO INCISO I, DO ART. 1º, DA LEI Nº. 361, DE 19 DE ABRIL DE 1999, QUE TORNA OBRIGATÓ-
RIO A EXISTÊNCIA DE BEBEDOUROS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, FERNANDO DE FAVERI MARCELINO, Prefeito Municipal de Cocal do Sul. Faço saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a presente Lei.

Art. 1º Fica alterada a redação e acrescenta alíneas ao inciso I do Art. 1º, da Lei nº. 361, de 19 de abril de 1999, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1º. Ficam obrigados a manter bebedouros e instalações sanitárias para o uso de seus clientes, as redes dos Poderes Executivo e Le-
gislativo. Repartições Públicas Municipais, Estaduais e Federais bem como no interior de estabelecimentos onde é obrigatório o trânsito e 
permanência de pessoas, assim considerados:
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I - Agências e Postos de Serviços das instalações Bancárias e Cooperativas de Crédito;
a- É obrigatória a disponibilização nas agências bancárias e cooperativas de crédito de Cocal do Sul disponibilizarem a clientes e usuários, no 
interior de suas dependências, bebedouro com água potável e banheiros de utilização pública, (feminino e masculino) e com dependências 
próprias às pessoas com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida;

b- A instalação ou adequação dos banheiros deverá seguir os padrões estabelecidos pela Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 
bem como os bebedouros, seus componentes ou material aplicado devem satisfazer às condições mínimas estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e apresentar selo de qualidade ISO, devendo estar adaptados para o uso de pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida . de conformidade com as disposições da Lei federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e com o disposto 
na Lei Estadual Lei nº 17.111, de 24 de Abril de 2017.

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

Paço Municipal Jarvis Gaidzinski, 29 de abril de 2022.
FERNANDO DE FAVERI MARCELINO
Prefeito Municipal

JUAREZ DE SOUZA MEDEIROS
Secretário Municipal de Gestão Administrativa, Fazendária e Planejamento
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Concórdia

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 – FMS
Publicação Nº 3870683

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F78B5CF1D7D0990BCA8C55356B3EC3922B305BA8
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - FMS
Aquisição de Bens

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para possível e eventual aquisição de leites, complementos alimentares e fraldas, para atendimento de pro-
gramas do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições constantes nos anexos "A" e "B" do edital, conforme descrições constantes nos 
anexos "A" e "B" do edital.
Forma de Pregão: Eletrônico
Tipo: Menor Preço
Recebimento das propostas: até as 08 h e 15 min do dia 17/05/2022.
Início da Sessão: dia 17/05/2022 às 08 h e 30 min, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link 
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua 
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 
3441-2167. Registrado no TCE através da chave: F78B5CF1D7D0990BCA8C55356B3EC3922B305BA8.

Concórdia, SC, 3 de maio de 2022.
LEIDE MARA BENDER
Gestora do FMS

DECRETO Nº 388/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871096

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 388/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora CLARICE SCHREIBER GRIESANG.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, à servidora CLARICE SCHREIBER GRIESANG, ocupante do cargo de Agente de Serviços 
Gerais, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa 
ao quinquênio – período aquisitivo de 1º de setembro de 2015 a 6 de abril de 2022.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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DECRETO Nº 389/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871101

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 389/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MONICA REGINA KNOBLAUCH.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, à servidora MONICA REGINA KNOBLAUCH, ocupante do cargo de Professor, matrícula 
98957-00, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 18 de fevereiro de 2012 a 17 de fevereiro de 2017.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 390/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871105

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 390/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor ARGEU ALBIERO.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, ao servidor ARGEU ALBIERO, ocupante do cargo de Contador, um mês de licença, a título 
de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio – período aquisitivo 
de 11 de outubro de 2012 a 10 de outubro de 2017.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 391/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871111

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 391/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora IVETE ALBINA COLDEBELLA FERREIRA.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
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nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, à servidora IVETE ALBINA COLDEBELLA FERREIRA, ocupante do cargo de Professor, matrí-
cula 92975-00, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 5 de setembro de 2015 a 10 de abril de 2022.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 392/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871122

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 392/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora IVANETE GOSSENHEIMER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, à servidora IVANETE GOSSENHEIMER, ocupante do cargo de Atendente de Consultório 
Odontológico, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 11 de julho de 2015 a 13 de fevereiro de 2022.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 393/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871127

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 393/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora NADIA LOINI KASTER SCHEIFLER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 120 da Lei Complementar 
nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de maio de 2022, à servidora NADIA LOINI KASTER SCHEIFLER, ocupante do cargo de Professor, matrícula 
92231-00, um mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio – período aquisitivo de 12 de julho de 2015 a 14 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 28 de abril de 2022.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 403/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871129

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 403/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
Constitui e designa Comissão Especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, art. 63, VI, c/c o disposto Lei nº 5.636, de 8 de abril de 2022 
e considerando o Memorando 077/2022, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

DECRETA:
Art. 1º Fica constituída Comissão Especial com a incumbência de analisar e julgar os recursos das infrações previstas na Lei nº 5.636, de 8 
de abril de 2022, que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika.

Parágrafo único. Ficam designados para compor referida Comissão, os servidores abaixo relacionados:

I – presidente: CRISTIANE PERIN, ocupante do cargo de Técnico Legislativo;
II – membros:

a) LIDIANE DAL PRA, ocupante do cargo de Agente Administrativo;
b) MARCOS ANTONIO MIOR, ocupante do cargo de Agente de Controle Interno.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal

NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 29 de abril de 2021.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 056/2022
Publicação Nº 3871567

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 056/2022

CHAMADA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018.

O Secretário Municipal de Administração deste Município, Sr. NEURI COMIN, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, pelo De-
creto nº 82/2017, CONVOCA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público para o 
provimento de vaga no nível inicial de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Concórdia abaixo relacionados:
Nº CPF Nome Cargo
817.070.020-53 PALOMA TODESCATT SANTOS ASSISTENTE SOCIAL
008.952.749-65 LARISSA RUVIARO ASSISTENTE SOCIAL

Os candidatos acima relacionados deverão, no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação deste, apresentar-se à Diretoria de Recursos 
Humanos do Município de Concórdia, localizada no Centro Administrativo Municipal, 3º andar, Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia/SC, 
munidos de documentos pessoais para manifestar o aceite da vaga, conforme o item número 15.7 do Edital 1/2018.
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O não comparecimento na data prevista neste Edital implicará no reposicionamento para o final da lista de classificados, sendo chamado o 
candidato imediatamente seguinte, conforme item supracitado. O reposicionamento não garante o chamamento da vaga.

Concórdia, 03 de maio de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 057/2022
Publicação Nº 3871572

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 057/2022
CHAMADA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018.

O Secretário Municipal de Administração deste Município, Sr. NEURI COMIN, de acordo com as atribuições que lhe são conferidas, pelo De-
creto nº 82/2017, CONVOCA, obedecida rigorosamente a ordem final de classificação, os candidatos aprovados no Concurso Público para o 
provimento de vaga no nível inicial de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Concórdia abaixo relacionados:
Nº CPF Nome Cargo
047.542.509-07 VIVIAN FRANCESCHET ENFERMEIRO
006.869.670-11 FABIANA FATIMA DA SILVEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO

Os candidatos acima relacionados deverão, no prazo de 08 (oito) dias a contar da publicação deste, apresentar-se à Diretoria de Recursos 
Humanos do Município de Concórdia, localizada no Centro Administrativo Municipal, 3º andar, Rua Leonel Mosele, 62, Centro, Concórdia/SC, 
munidos de documentos pessoais para manifestar o aceite da vaga, conforme o item número 15.7 do Edital 1/2018.

O não comparecimento na data prevista neste Edital implicará no reposicionamento para o final da lista de classificados, sendo chamado o 
candidato imediatamente seguinte, conforme item supracitado. O reposicionamento não garante o chamamento da vaga.

Concórdia, 03 de maio de 2022.
Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022 – PMC
Publicação Nº 3870694

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4FFFA20885773CE763B2A2E931D682808C254096
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022 - PMC
Obras e Serviços de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico de engenharia para elaboração de projeto executivo de 
pavimentação asfáltica, englobando levantamentos topográficos, estudos técnicos, estudos ambientais, projetos de terraplenagem, conten-
ções, drenagem pluvial, obras de artes correntes e sinalização viária para diversas vias do Município, de acordo com o Memorial Descritivo 
constante no Anexo "D" do Edital.
O recebimento dos Envelopes 01 - DOCUMENTAÇÃO será efetuado na seguinte forma:
INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS: ATÉ 19/5/2022 AS 16h00min.
INTERESSADOS CADASTRADOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA OU JUNTO AO SICAF: ATÉ 24/05/2022 AS 10h00min.
O recebimento do Envelope 02 - PROPOSTA deverá ser efetuado na seguinte forma:
INTERESSADOS CADASTRADOS E NÃO CADASTRADOS: ATÉ 24/5/2022 AS 10h00min.
Abertura: dia 24/05/2022 às 14h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link 
“Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, situada na Rua 
Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou pelo telefone (49) 
3441-2198.

Registrado no TCE com a chave: 4FFFA20885773CE763B2A2E931D682808C254096
Concórdia, SC, 29 de abril de 2022.
DANIEL FAGANELLO
Secretário Municipal de Planejamento
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EXTRATO 1° TA CONTRATO Nº 33/2021 - FMS
Publicação Nº 3872132

Contrato Nº : 33/2021
Aditivo Nº : 1TA Ctr 33/2021/2022
Tipo Aditivo : Normal
Contratante : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
Contratada : CLÍNICA DE PNEUMOLOGIA E IMUNIZAÇÕES S/S
Licitação : Inexigibilidade 10/2021
Objeto : Prestação de Serviços de Saúde para consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas aos pacientes do Sistema Único de Saúde 
- SUS, nos termos do Edital de Credenciamento nº 03/2021
Vigência : Início: 26/04/2022 Término: 25/04/2023
Assinatura : 22/04/2022
Valor R$ : 80.127,24 (Oitenta Mil, Cento e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos )

Dotação : 220 - 13.001.2103.3339039500000000000.01020000

Dotação : 221 - 13.001.2103.3339039500000000000.01380003

Fiscal Técnico-Administrativo: MARISA SPRICIGO

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

EXTRATO 1° TA CONTRATO Nº 34/2021 - FMS
Publicação Nº 3872129

Contrato Nº : 34/2021
Aditivo Nº : 1TA Ctr 34/2021/2022
Tipo Aditivo : Prorrogação
Contratante : FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA
Contratada : HOSPITAL DE OLHOS DE CONCÓRDIA LTDA
Licitação : Inexigibilidade 11/2021
Objeto : prestação de serviço na especialidade de oftalmologia - exame de microscopia especular de córnea aos pacientes externos do 
Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do Edital de Credenciamento nº 1/2018
Vigência : Início: 28/04/2022 Término: 27/05/2022
Assinatura : 27/04/2022
Valor R$ : 727,20 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos )

Dotação : 221 - 13.001.2103.3339039500000000000.01380003

Fiscal Técnico-Administrativo: MARISA SPRICIGO

Gestor: ANGELO BENINI FANTIN

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 – PMC
Publicação Nº 3867906

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BCF8E3C51450D042A06FFF92FE41C65B220A87E4
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 - PMC

A Secretária Municipal de Educação, torna público que ratificou o ato do Senhor Fernando Svillen, Diretor Administrativo e Financeiro, que 
declarou dispensável a licitação, nos termos do Art 24, V, da Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alterações, homologada em 03/05/2022, 
para a Material para reforço de portas de ACM fixadas em divisórias em granito, (portas dos banheiros), para atender as necessidades do 
GEM Maria M Siqueira.; a favor de ALUMIDEX ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA EPP no valor total de R$ 2.578,00 (dois mil e 
quinhentos e setenta e oito reais).
Registrado no TCE: BCF8E3C51450D042A06FFF92FE41C65B220A87E4

GLÁDIS REGINA BIZOLO DOS SANTOS
Secretária Municipal de Educação
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EXTRATO DE RESULTADO FINAL - EDITAL DE CONCURSO Nº 3/2022 – PMC
Publicação Nº 3870687

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA – SC
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – DIRETORIA DE CULTURA
EDITAL DE CONCURSO Nº 3/2022

EXTRATO DE RESULTADO FINAL

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E CULTURA – SEDEC/DIRETORIA DE CULTURA, pessoa 
jurídica de direito público interno, situado à Rua Leonel Mosele, nº 62, Centro, Concórdia, SC, por intermédio do Secretário Municipal de 
Desporto e Cultura - SEDEC, Alexandre Trevisan Schneider, torna público o resultado final do EDITAL DE CONCURSO Nº 3/2022, cujo objeto 
é a seleção de apresentações de espetáculos teatrais para compor a Mostra de Teatro de Concórdia 2022.
Informações complementares: O resultado final deste Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.
concordia.sc.gov.br, Portal do Município de Concórdia, no link “Diversos”, “Editais”, “Concursos”, “2022”, “PMC”, “EDITAL DE CONCURSO Nº 
3/2022 - PMC”. Quaisquer dúvidas que pairarem sobre este Edital poderão ser esclarecidas junto à Diretoria de Cultura, sito a Rua Abramo 
Eberle nº 322, Concórdia SC, ou através do telefone nº (49) 3442 3930, em horário de expediente das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriado ou e-mail culturaadministrativo@concordia.sc.gov.br.

Concórdia, SC, 03 de maio de 2022.
ALEXANDRE TREVISAN SCHNEIDER
Secretário Municipal de Desporto e Cultura

LEI Nº 5.642, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871134

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 5.642, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Acresce dispositivos ao Anexo Único da Lei nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 e alterações, que autorizam o uso de bens do Município, 
por Entidades.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 5.475, de 21 de dezembro de 2020 e alterações, que autorizam o uso de bens do Município, por Entidades, 
terá dispositivos acrescidos, na forma desta Lei.

Art. 2º Ficam acrescidos os seguintes bens, para uso das Entidades abaixo descritas:

I – Associação de Moradores de Barra do Tigre, inscrita no CNPJ sob nº 01.487.220/0001-54: 1 (um) distribuidor de adubo, 4.000 litros, 
marca Mepel, modelo DAOL, série 082826, ano 2021, Pat/FDR nº 2271, código patrimonial 65.882;

II – Associação de Moradores de Planalto, inscrita no CNPJ sob nº 01.647.800/0001-61: 1 (uma) escavadeira hidráulica, marca XCMG, mo-
delo XE150BR, ano 2021, chassi nº XUG01502TMPA00282-XE150BR, código patrimonial 65.886.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
ROGÉRIO LUCIANO PACHECO
Prefeito Municipal
NEURI COMIN
Secretário Municipal de Administração

MAURO MARTINI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Agropecuário

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 27 de abril de 2022.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
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Cordilheira Alta

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 78/2022 TOMADA DE PREÇOS 11/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NAS SALAS, HALL, 
QUADRA ESPORTIVA E AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACHADO NO MUNICÍPIO DE 
CORDILHEIRA ALTA, INCLUINDO O FORNECIME

Publicação Nº 3870666

Estado de Santa Catarina
Município de Cordilheira Alta
Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação 
na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com a Lei 
8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Processo Administrativo n. 78/2022
Tomada de Preços n. 11/2022
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: A presente licitação tem por objeto a para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NAS SALAS, HALL, QUADRA ESPORTIVA E AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO MACHADO 
NO MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CFE. PROJETOS, 
MEMORIAIS E ART EM ANEXO, conforme especificações constantes no anexo “A” deste edital.

Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 19/05/2022.
Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do dia 19/05/2022.

O Edital poderá ser obtido no site www.pmcordi.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta/SC, 03 de maio de 2022
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal de Administração

DECRETO N° 242/2022
Publicação Nº 3869248

DECRETO Nº 242, DE 03 DE MAIO DE 2022
“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 70, inc. XXV, da 
Lei Orgânica do Município de Cordilheira Alta e art. 9º, inc. II, da Lei Complementar n. 018/2001,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, a partir de 03 de maio de 2022, o servidor ODIRLEI ANGELO JUSTIMIANO DUARTE, para exercer o cargo de provi-
mento em comissão de Assessor de Secretaria, com carga de 40 horas semanais, ficando lotado na Secretaria Municipal de Água, Sanea-
mento Básico e Limpeza Urbana.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto estão consignadas no orçamento municipal vigente.

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

Cordilheira Alta/SC, 03 de maio de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 241/2022 “DECLARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM RAZÃO DA INFESTAÇÃO PELO 
MOSQUITO AEDES AEGYPTI, OCASIONANDO O AUMENTO DOS CASOS DE DENGUE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3868019

DECRETO Nº 241/2022
“DECLARA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA EM RAZÃO DA INFESTAÇÃO PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, OCASIONANDO O AUMENTO 
DOS CASOS DE DENGUE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

CLODOALDO BRIANCINI, Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em especial 
ao dispositivo no art. 70 – IV da Lei Orgânica Municipal, art. 42 da Lei 4.320/64 e art. 9º, III, b, da Lei municipal nº 1.345/2021.

CONSIDERANDO a situação entomológica do município de Cordilheira Alta, caracterizada pela situação de infestação geral, considerada de 
alto risco, com 16 casos confirmados até o momento.
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que há epidemia quando um local registra ao menos 300 casos a 
cada 100 mil habitantes, e que estamos em risco para este cenário;
CONSIDERANDO a grande procura por atendimento médico na rede de Saúde por usuários com suspeita de dengue;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011 que "Dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS", DECRETA:

Art. 1º Fica declarada emergência em saúde pública, caracterizada como a necessidade de repor com urgência a força de trabalho de unida-
des de saúde municipais, em razão do alto índice de infestação pelo mosquito Aedes Aegypti, e surto epidemiológicos de casos de Dengue.

Parágrafo único. Esta situação de emergência é codificada pelo Ministério da Integração Nacional como Outras infestações/pragas COBRADE 
1.5.2.3.0.

Art. 2º Ficam autorizadas as Secretarias de Fazenda e Administração e de Saúde a efetuarem a contratação de servidores públicos muni-
cipais para ocupar os cargos de agentes de Combate a Endemias, Médicos, Farmacêutivos ,Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem, de 
forma temporária, prescindindo de processo seletivo e por prazo determinado até 31 de julho de 2022, observado o disposto o parágrafo 
único do art. 3º da Lei 468/2001.

Art. 3º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas 
e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I - penetrar nas casas, para realizar as ações de combate necessárias;

II - usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas 
com a segurança global da população.

Art. 4º Ficam autorizadas as medidas para a contenção das doenças causadas pelo do mosquito transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus 
Chikungunya e do Zika Vírus, como seguem:

I - a realização de visitas a imóveis públicos e particulares para eliminação do mosquito e de seus criadouros em área identificada como 
potencial possuidora de focos transmissores;

II - o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de pessoa que possa permitir 
o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção das doenças.

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, entende-se por:

I - imóvel em situação de abandono: aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização, o que pode ser verificado por suas 
características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que evidenciem a 
sua não utilização; e

II - ausência: a impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel;

Art. 5º Nos casos em que houver a necessidade de ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, o agente público competente emi-
tirá relatório circunstanciado no local em que for verificada a impossibilidade de entrada por abandono ou ausência de pessoa que possa 
permitir o acesso de agente público.

§ 1º Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer o auxílio à autoridade policial.

§ 2º Constarão no relatório circunstanciado as medidas sanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros do mos-
quito transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus.

Art. 6º Na hipótese de abandono do imóvel ou de ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público, o ingresso forçado 
deverá ser realizado buscando-se a preservação da integridade do imóvel.
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Art. 7º Recomendam-se todas as ações possíveis e necessárias para a mobilização da sociedade, com a finalidade de reforçar as ações de 
combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti.

Art. 8º Deverá ser promovida intensa articulação com os órgãos da União, do Estado e, principalmente, dos municípios fronteiriços para 
atuação integrada e permanente.

Art. 9º Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo das restrições da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta a epidemia e de prestação de serviços relacionados ao controle da doença e combate ao seu vetor, 
desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracte-
rização da epidemia, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 10. Este Decreto terá vigência até 31 de julho de 2022.

Cordilheira Alta/SC, 03 de Maio de 2022.
CLODOALDO BRIANCINI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 132/2022
Publicação Nº 3870292

PORTARIA Nº 132/2022
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDORA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

RUDIMAR MARAFON, Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento do município de Cordilheira Alta, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas competências atribuídas pelo Decreto nº 297/2021 de 11 de agosto de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de saúde à servidora municipal FABIANE TRESSOLDI, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 27/04/2022.

Cordilheira Alta/SC, 03 de maio de 2022.
Registrada e publicada em data supra.
RUDIMAR MARAFON
Secretário Municipal

Câmara muniCipal

PORTARIA Nº 106/2022
Publicação Nº 3870536

PORTARIA Nº 106, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Concede Gratificação de Responsabilidade a servidora pública, para responder pela folha de pagamento da Câmara Municipal de Cordilheira 
Alta – SC, até 31 de dezembro de 2022, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe con-
fere a Lei Municipal n° 1.359/2022, e;
CONSIDERANDO que o cargo de Analista Administrativo, previsto na Lei Complementar n° 165/2018, possui a atribuição legal para realizar 
a folha de pagamento;
CONSIDERANDO que, atualmente, encontra-se vago o cargo de Analista Administrativo neste órgão legislativo;
CONSIDERANDO a importância e o interesse público na realização da folha de pagamento, que se trata de serviço que não pode ser inter-
rompido;
CONSIDERANDO a necessidade de realização da folha de pagamento, enquanto não preenchida esta vaga por meio de concurso público, o 
que se estima que somente poderá ser realizado no próximo ano;
CONSIDERANDO que o art. 3° da Lei n° 1.359/2022 prevê que a Gratificação de Responsabilidade pode ser concedida na hipótese de ser 
designada atividade a servidor público, em razão da vacância do cargo responsável pela atividade designada;
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir Gratificação de Responsabilidade, na ordem de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo que ocupa, à servidora 
Suila Ribolli Cazarotto, matriculada sob n° 635001, para, cumulativamente com suas atribuições originais, responder pela folha de paga-
mento da Câmara Municipal de Cordilheira Alta – SC, até 31 de dezembro de 2022, com fundamento nos arts. 2° e 3° da Lei n° 1.359/2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos apartir de 03de maio de 2022.
Art. 3º Registra-se, publica-se e comunica-se.

Gabinete do Presidente, em 03 de maio de 2022.
LUIZ CARLOS GIORDAN
Presidente da Câmara de Vereadores
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Coronel Freitas

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022
Publicação Nº 3867958

PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Estado de Santa Catarina
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
Validade: 12 meses

Ata registro de preço Nº 11/2022
Empresa com preços registrados: PIVA COMERCIO LTDA
CNPJ: 83.675.868/0001-19
Item: 1.
Total: R$ 419.400,00 (Quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos reais)

Ata registro de preço Nº 11/2022
Empresa com preços registrados: COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU
CNPJ: 83.220.723/0046-25
Item: 2 e 3.
Total: R$ 1.513.050,00 (Um milhão, quinhentos e treze mil e cinquenta reais)

Coronel Freitas (SC), 29 de abril de 2022.
DELIR CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2022
Publicação Nº 3872127

PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Estado de Santa Catarina
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICI-
PAL - PÃO.
Validade: 12 meses

Ata registro de preço Nº 12/2022
Empresa com preços registrados: SUPERMERCADO E PADARIA PÃO D’MEL LTDA
CNPJ: 30.902.759/0001-20
Item: 1, 2, 3 e 4.
Total: R$ 114.690,00 (Cento e quatorze mil seiscentos e noventa reais).

Coronel Freitas (SC), 04 de maio de 2022.
Delir Cassaro
Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2022
Publicação Nº 3868486

PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Estado de Santa Catarina
ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 
AUTOPROPELIDO LISO.
Validade: 12 meses

Ata registro de preço Nº 13/2022
Empresa com preços registrados: ITA RENTAL LTDA



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 614

CNPJ: 03.602.601/0001-62
Item: 1
Total: R$ 333.500,00 (Trezentos e trinta e três mil e quinhentos reais)

Coronel Freitas (SC), 02 de maio de 2022.
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 33/2022
Publicação Nº 3870495

PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 33/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2022
Contratado: MATHEUS ANDRE MEZZOMO E CIA LTDA-ME
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de profissionais para ministrar aulas de iniciação esportiva e treinamento des-
portivo, para crianças e adolescentes, nos naipes masculino e feminino, na faixa etária de 04 a 18 anos, com carga horária de até 80 horas 
semanais, distribuídas nas modalidades de Futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol, Atletismo, Karatê, Tênis de Mesa e Xadrez, de 
acordo com a demanda e solicitação do Departamento Municipal de Esportes.
Valor: R$ 181.747,20 (Cento e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
Vigência: 31/12/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022
Publicação Nº 3868072

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F06731C01CF154A348AD4B3CB9BAA448E846CDDF

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
TCE F06731C01CF154A348AD4B3CB9BAA448E846CDDF
Dispensa de Licitação Nº 08/2022
Contratado: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAL – SESI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO PARA OS CURSOS E 
OFICINAS DO PROGRAMA ARTE E CIDADANIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS.
Valor total: R$ 368.997,30 (Trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos)
Vigência: 31/12/2022
FUNDAMENTO LEGAL : É dispensável a licitação (Lei 8.666/93)
Artigo 24- XIII -na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para prestação de serviços 
públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação"
É dispensável a licitação: (Lei 8.666/93)

Coronel Freitas (SC) 03/05/2022
DELIR CASSARO
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO Nº 21/2022
Publicação Nº 3867880

PUBLICAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 21/2022
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
1º TERMO ADITIVO Nº 21/2022 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2021.
Contratado: PONTOCOM BRINDES LTDA
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES: CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇOS E QUANTIDADES da Ata Registro de Preço nº 25/2021 
passa a ter a seguinte redação:
ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VALOR UN.

21 250
un

CAMISETA DE MALHA POLIVISCOSE, DECOTE REDONDO, COM BRASÃO 
DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, MANGA LON-
GA. TAM. P AO EGG. COR MESCLA GRAFITE.

PONTO COM 30,94

22 254
un

CAMISETA DE MALHA POLIVISCOSE, DECOTE REDONDO, COM BRASÃO 
DO MUNICÍPIO BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO, MANGA CUR-
TA. TAM. P AO EGG. COR MESCLA GRAFITE.

PONTO COM 30,85

Vigência: 06/09/2022.
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Coronel Martins

prefeitura

DECRETO Nº 098/2022
Publicação Nº 3868543

DECRETO Nº. 098, DE 02 DE MAIO DE 2022.
AUTORIZA SERVIDOR PÚBLICO A CONDUZIR VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em Exercício de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Artigo 94 da Lei Orgânica do Município de 28/10/1994, 2ª Edição Consolidada em 12/12/2005, Resolve;

Considerando Decreto de Nomeação nº 097, de 29 de abril de 2022;
Considerando os Princípios Administrativos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência;

AUTORIZAR:
Art. 1º - O Servidor Público Municipal, abaixo nominado, a conduzir os veículos da frota Municipal, quando a serviço do Poder Executivo.

NOME CARGO
LEONILDO TURMINA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 29 de Abril de 2022.

Art. 3º- Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins-SC, em 02 de Maio de 2022.
VITORIO MANERA
Prefeito Municipal em Exercício

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

SOELI MOREIRA
Chefe de Gabinete

PORTARIA Nº 103/2022
Publicação Nº 3868590

PORTARIA Nº. 103, DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONSIDERA PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA-INSS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal em Exercício de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em consonância com o 
disposto no art. 94, VI da Lei Orgânica Municipal, com os Artigos 99, VIII, 108 e 109 da Lei Complementar Nº 040 - Dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Coronel Martins, de 29/04/2014, Resolve:
Considerando comunicação de decisão de Concessão de Prorrogação de Auxílio-Doença, através do Benefício nº 638.308.851-7 em 28 de 
Abril de 2022, junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguro Social;
Considerando os Princípios Administrativos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

CONSIDERA:
Art. 1º - Prorrogação de Afastamento para Tratamento de Auxilio-Saúde, a Servidora Pública Municipal, Sra. Edina Maria Diesel, ocupante 
do Cargo de Provimento Temporário de Professora, conforme comunicação de decisão de Concessão de Prorrogação de Auxílio-Doença, 
espécie 31, através do Benefício nº 638.308.851-7 em 28 de Abril de 2022, junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, constatando 
incapacidade laborativa até 10 de Junho de 2022.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 02 de Maio de 2022.
VITORIO MANERA
Prefeito Municipal em Exercício

Esta Portaria foi registrada e publicada em data supra.

SOELI MOREIRA
Chefe de Gabinete
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Corupá

prefeitura

DECRETO Nº 2554/2022
Publicação Nº 3870923

 

                Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (0**47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá –SC 
https://corupa.atende.net    e-mail: gabinete@corupa.sc.gov.br 

 

Publicada e Registrada na Forma da Lei nº 1.891 de 10 de Março de 2009. 
 

“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 

DECRETO Nº 2554/2022 
    

  
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 
SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
     

 
LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições, e de conformidade com a Lei Municipal Nº 2506/2021 de 06 de dezembro de 2021, 
     

DECRETA: 
  

 
   

Art. 1 - Fica o chefe dor Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir por Decreto, Créditos Adicionais 
Suplementares até o limite do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 
    

Código Classificação Valor 
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME  
0027.0812.1011.2058 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
01000000 Recursos Ordinários – Tesouro - Ex. Cor.  
3449000000000000000 
 

Aplicações diretas 
 

R$ 19.000,00 
427 Referência Dotação     
 

TOTAL R$ 19.000,00 
    

   

 
Art. 2 - Para atender as necessidades financeiras contidas no artigo anterior, serão utilizados recursos 

oriundos da anulação da seguinte dotação orçamentária consignada no Orçamento do Município a  saber: 
    

Código Classificação Valor 
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
001 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FME  
0027.0812.1011.2058 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER  
01000000 Recursos Ordinários – Tesouro - Ex. Cor.  
3335000000000000000 
 

Transferências a instituições privadas s/ fins lucrativos 
 

R$ 19.000,00 
424 Referência Dotação     
 

TOTAL R$ 19.000,00 
    

 
Art. 3 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

    

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 04 de maio de 2022. 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL DE CORUPÁ 
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PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 005/2022
Publicação Nº 3870321

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 005/2022
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 005/2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, torna público a Homologação da 
classificação FINAL do Edital de Processo Seletivo Público Simplificado Nº 005/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá, 03 de maio de 2022
Luiz Carlos Tamanini
Prefeito Municipal de Corupá

Médico Pediatra
Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Tempo de serviço
01 42 Luana Xavier Guirado Nóra Médica Pediatra
02 39 Daniela de Moura Costa Médica Pediatra

Médico ESF
Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Tempo de serviço
01 12 Patricia Fatima de Faria Médica 60 pontos
02 37 Bethânia Dias Barros Garção Médica 60 pontos
03 58 Isabela Mara Campos Médica 40 pontos
04 11 Irondi Bittencourt Martins Médico 33 pontos

05 59 Emmanuelle de Oliveira 
Fraga Médica 08 pontos

06 72 Monica Flávia Imroth Médica -----------

Agente Comunitário
Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Tempo de serviço

01 04 Bernadete Lessmann de 
Araujo Ensino Médio 21 pontos

02 02 Jordana Elaine Silva Ensino Médio 14 pontos
03 10 Gaby Morgana Schulze Ensino Médio 12 pontos

04 08 Márcia Aparecida Galante de 
Carvalho Ensino Médio ----------

05 63 Josiane Thecla Millnitz Ensino Médio ----------
06 56 Angela Maria Bortolotti Ensino Médio -----------
07 61 Denise Fossile Ensino Médio ------------
08 03 Claudete Maria de Souza Ensino Médio ----------
09 01 Kelli Mariane Cunha Ensino Médio ----------
10 62 Silvana Abilia Borges Ensino Médio ----------
11 09 Jociane Franco Ensino Médio -----------
12 07 Bárbara Br-ck Novaka Ensino Médio -----------

13 05 Kathlyn Daniele da Silva 
Carvalho Ternoski Rothsal Ensino Médio ------------

14 33 Camila Cipriani Todt Ensino Médio ----------

Auxiliar de Setor

Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Cursos e Tempo 
de serviço

01 54 Milene Strelow Ensino Médio 300 pontos
02 41 Jaqueline Fossile de Oliveira Ensino Médio 32 pontos

03 52 Lauverinda Hanelore de 
Souza Ensino Médio 24 pontos

04 24 Claudete Maria de Souza Ensino Médio 20 pontos
05 43 Marcelo Baier Ensino Médio 19 pontos
06 44 Emerson Arco Pietro Ensino Médio 09 pontos
07 25 Rosa de Lima Silva Ensino Médio ---------

08 30 Bernadete Lessman de 
Araujo Ensino Médio ---------

09 38 Flávia Valdirene Kelly de Liz 
Felisbino Ensino Médio ---------

10 31 Silvana Wodzinsky Ensino Médio ---------
11 55 Angela Maria Bortolotti Ensino Médio ---------
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12 35 Vanderléa de Fátima de 
Campos Ensino Médio ---------

13 19 Raquel da Silva Pacheco Ensino Médio -----------
14 32 Andreia Mathias Ensino Médio -----------
15 50 Adriane Ramos de Lima Ensino Médio -------------
16 47 Rosiane da Silva Ensino Médio -----------
17 28 Jordana Elaine Silva Ensino Médio ----- ------
18 45 Tatiane Cristile Martini Ensino Médio
19 34 Isabela Schiessl Kopsch Ensino Médio ---------
20 53 Janaina Gomes Bruz Olegini Ensino Médio
21 28 Jociane Franco Ensino Médio ----- --------
22 22 Gilson W-rz Ensino Médio ------------
23 51 Bruna Luiza Wodzinki Ensino Médio ----- ------
24 49 Luciana Barnabé Ensino Médio ----------
25 27 Andressa Wollinger Ensino Médio --------
26 18 Naiara Cristina Gonçalves Ensino Médio --------

27 21 Kathlyn Daniele da Silva 
Carvalho Ternoski Rothsal Ensino Médio ------------

28 36 Daniele Francine Rodrigues Ensino Médio ----------
29 46 Pamela Terras Ensino Médio ------------
30 17 Jéssica Cristina Kormann Ensino Médio ----------
31 20 Larissa de Paula Cabral Ensino Médio -------------
32 40 Aline Roscher Schimanski Ensino Médio ---------------
33 57 Thamyres Döscher Lemes Ensino Médio --------------
34 48 Anna Beatriz de Souza Prado Ensino Médio --------------

Professor de Educação Especial

Classificação Nº de inscrição Nome do candidato Formação Pontuação: Tempo de serviço 
e Cursos na área

01 65 Jésssica Michelle Finta Pedagogia 327 pontos
02 68 Milene Strehlow Pedagogia 314 pontos

03 64 Francieli Fabiana de Mattos 
Lach Pedagogia 300 pontos

04 14 Joice Viebrantz Pedagogia 300 pontos

05 29 Camila Roberta de Souza 
Thilles Pedagogia 140 pontos

06 69 Roseli Rodrigues Galvagni Pedagogia 128 pontos
07 67 Micheli Vianann Pedagogia 60 pontos
08 23 Gilson W-rz Física 60 pontos

09 35 Ana Luca David de Lima 
Fernandes Pedagogia 47 pontos

10 13 Cristiane Planischeck Jovtei Pedagogia 02 pontos
11 16 Luana Dantas Izidro Pedagogia ------------
12 66 Daniele Massaneiro Bosse Pedagogia -----------

Indeferidos:
1- Amanda Atuati Maltoni: escolaridade incompleta
2- Carmen Preissler: falta escolaridade
3- Madeline de Paula Cabral: falta escolaridade
4- William de Farias Barros: escolaridade incompleta
5- Vanessa de Miranda: escolaridade incompleta
6- Bruna Carla Neumann: escolaridade incompleta

Observação:
Não houve inscrições para o cargo de Fonoaudiólogo
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022
Publicação Nº 3870313

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6492AEFA54837B02B8051ED28451A20F19D4562C

 

MUNICÍPIO DE CORUPÁ 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
AVISO LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE 
IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO 
CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE 
DIREITO DE USO DOS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO  
INSTALAÇÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS 
(EXCETO PAPEL), TREINAMENTO OPERACIONAL, 
BEM COMO A GESTÃO, CONTROLE E 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência e 
Anexo I. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Das 15h do dia 03/05/2022 até as 08h30min do dia 
16/05/2022. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  
09h do dia 16/05/2022. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO 
LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de 
Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site 
https://corupa.atende.net/ 
HORARIO: das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min 
- Telefone (47) 3375-6500 
 
Registrado no TCE com a chave 
6492AEFA54837B02B8051ED28451A20F19D4562C 
 
Corupá, 03 de maio de 2022 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL  
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2022
Publicação Nº 3870778

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8CCF71ECAAC2DC191EF76383002BBEF35A4351FE

 

MUNICÍPIO DE CORUPÁ 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
AVISO LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
ÓLEO DIESEL S-10 E S-500 PARA ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A 
FROTA DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ-SC, COM 
CESSÃO DE TANQUE, BOMBA E FILTRO EM REGIME 
DE COMODATO, conforme especificações do Termo 
de Referência e Anexo I - Quantitativo. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Das 15h do dia 03/05/2022 até as 14h do dia 16/05/2022. 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  
14h15min do dia 16/05/2022. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO 
LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de 
Corupá – Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site 
https://corupa.atende.net/ 
HORARIO: das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min 
- Telefone (47) 3375-6500 
 
Registrado no TCE com a chave 
8CCF71ECAAC2DC191EF76383002BBEF35A4351FE 
 
Corupá, 03 de maio de 2022 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL  
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EXTRATO DO CONTRATO 055/2022 FURB
Publicação Nº 3869489

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 86CF910798EA449EB83C6BA0531051ED55C281B8

 

  
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 046/2022 
CONTRATO Nº 055/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal 
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC. 
CONTRATADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
REGIONAL DE BLUMENAU – FURB, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 
82.662.958/0001-02, com sede na Rua Antônio da Veiga, 
n.º 140, bairro Itoupava Seca, CEP: 89.030-903, 
Município de Blumenau/SC. 
1- OBJETO: 
O objeto do presente instrumento consiste nos serviços 
de assessoria técnica, pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE referente a realização de serviço 
técnico especializado destinado à atualização da lei 
complementar n. 027/2011, que trata do perímetro 
urbano municipal para adequar a legislação vigente às 
novas exigências de parâmetros mínimos de qualidade 
de vida e urbanização da cidade, conforme especificado 
e detalhado na Proposta Técnica para complementação e 
finalização da atualização do Plano Diretor Do Município 
de Corupá. 
2- DA VIGÊNCIA 
O Prazo de vigência do CONTRATO será de até 90 
(NOVENTA) dias a partir da data de assinatura do 
contrato ou rescindindo-se automaticamente se o objeto 
contratado se esgotar antes do prazo previsto para 
vigorar o presente termo contratual. 
3- DO VALOR 
O CONTRATANTE pagará diretamente à 
CONTRATADA, por todo o objeto contratual e demais 
atribuições e obrigações constantes deste instrumento, 
tudo em conformidade com a Dispensa nº 046/2022, 
Proposta Comercial e demais anexos, o valor de R$ 
34.989,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e 
nove reais) que será repassado em 2 (duas) parcelas 
subsequentes a CONTRATADA da seguinte forma: 
 

1ª Etapa e 2ª Etapa – Será pago o valor de 77%, ou 
seja, R$ 23.442,63 (vinte e três mil, quatrocentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), 15 
(Quinze) dias após a assinatura do contrato; 
2ª Etapa – Será pago o valor de 33%, ou seja, 
R$11.546,37 (onze mil, quinhentos e quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos) a ser pago 15 (quinze) 
dias após o aceite da entrega do relatório final do 
serviço; 
 

Data da Assinatura: 03/05/2022                           
Data da Vigência: 03/05/2022 A 01/08/2022 
 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrado no TCE com a chave: 
86CF910798EA449EB83C6BA0531051ED55C281B8 
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Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 77A4941C57FBB3DFDD5643AE47DB70280A9C579A

 

  
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2022 
CONTRATO Nº 056/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede Municipal 
na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, Corupá - SC. 
CONTRATADO: VANESSA DENISE LAMIM DELPHINO 
03626961958, inscrito no CNPJ sob o no 
24.357.512/0001-78, localizado na Rua Roberto Seidel, 
nº 1179, Bairro Seminário, na cidade de Corupá, estado 
de Santa Catarina, CEP 89.278-000. 
1- OBJETO: 
O objeto do presente contrato consiste na contratação de 
empresa especializada em fornecimento de aulas de 
danças urbanas para os grupos Melhor Viver e Recriar 
pertencentes ao PAIF (proteção e atendimento integral à 
família) e SCFV (serviço de convivência e fortalecimento 
de vínculos), formados pelo CRAS do município de 
Corupá. 
2- DA VIGÊNCIA 
O Prazo de vigência do CONTRATO será até 
15/12/2022, ou rescindindo-se automaticamente se o 
serviço contratado se esgotar antes do prazo previsto 
para vigorar o presente termo contratual. 
3- DO VALOR 
O presente contrato tem como valor certo e irreajustável 
o valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais), correspondente ao valor de R$ 110,00 (cento e 
dez reais) a hora/aula, totalizando 40 (quarenta) 
horas, sendo pagos de acordo com a quantidade de 
horas trabalhadas mensalmente, podendo ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, limitado em 60 
meses. 
 
Data da Assinatura: 03/05/2022                           
Data da Vigência: 03/05/2022 A 15/12/2022. 
 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Registrado no TCE com a chave: 
77A4941C57FBB3DFDD5643AE47DB70280A9C579A 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2021 PERFECT CLEAN LTDA
Publicação Nº 3867914

 

  
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS 122/2021 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORUPÁ, inscrito no 
CNPJ sob o nº 83.102.467/0001-70, com sede 
Municipal na Avenida Getúlio Vargas, 443 - Centro, 
Corupá - SC. 
CONTRATADO: DIANA MARTINS DOS SANTOS, 
inscrita no CNPJ nº 39.835.150/0001-50, estabelecida 
na Rua 29 de Dezembro, n°886, Bairro Centro, no 
Município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 
CEP 89.198-000. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
O objeto desta Ata de Registro de Preços busca o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE CORUPÁ, conforme especificações e 
quantidades constantes do Termo de Referência e Anexo 
I – Quantitativo. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REEQUILIBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO                       
Conforme disposto na Ata de Registro de Preços e 
conforme aumento nos preços verificados nas notas 
fiscais de compra do fornecedor, reajusta-se o valor do 
seguinte item: 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor ATA 
(R$) 

Valor 1º 
Aditivo %Reajuste 

74 

PAPEL SULFITE A4 - 
FORMATO 210 X 297 MM - 75 

G/M²-ULTRA BRANCO - O 
PAPEL DEVE SER 

APROPRIADO PARA USO EM 
IMPRESSORAS A LASER, 

JATO DE TINTA E 
COPIADORAS, COM 

CERTIFICAÇÃO DO PAPEL 
DE ORIGEM DE MADEIRA 
FLORESTAS RENOVÁVEIS 
(CERFLOR -INMETRO), CX 

COM 10 RESMAS 
CONTENDO 500 FOLHAS 

CADA RESMA 

CAIXA 
COM 10 
RESMAS 

 
PERFECT 

PAPER 
 

4.000 R$154,44 R$181,90 17,78% 

 
Data da Assinatura: 03/05/2022 
Data da Vigência: 18/03/2022 A 16/12/2022 
 
LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2022
Publicação Nº 3867857

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E07776E197BACC51273B8E3381789F7A76466EF2
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JUSTIFICATIVA DISPENSA DE LICITAÇÃO 047/2022
Publicação Nº 3870486
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Estado de Santa Catarina 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ 

Avenida Getúlio Vargas, 443 – Fone (47) 3375-6500 – 89.278-000 – Corupá – SC. 
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1 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2022 
 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022 
 
1. OBJETO: 
1.1 O OBJETO DA PRESENTE DISPENSA CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE AULAS DE DANÇAS 
URBANAS PARA SER UTILIZADO NOS GRUPOS MELHOR VIVER E RECRIAR PERTENCENTES 
AO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO Á FAMILIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO 
DO SETOR REQUISITANTE. 
 
2. JUSTIFICATIVA: 
2.1 Considerando que as aulas de dança serão fornecidas de forma gratuita aos grupos Melhor Viver 
e Recriar pertencentes ao PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) e SCFV 
(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) desenvolvidos pelo CRAS; 
Considerando que as aulas geram aos usuários momento de libertação e troca de culturas; 
Considerando que os grupos tem por objetivo melhorar o convívio em sociedade, proporcionar novas 
vivências as famílias e a socialização entre os usuários. 
Isto posto, faz-se necessário a contratação dos serviços anteriormente informados para serem 
utilizados nos grupos do CRAS da Prefeitura Municipal de Corupá/SC. 
 
3. ENQUADRAMENTO LEGAL: 
3.1 Como regra, as aquisições/contratações feitas pelo Poder Público devem se submeter ao devido 
processo licitatório, atendendo os ditames da Constituição Federal e da Lei 8666/93, permitindo que 
os fornecedores interessados concorram em linha de igualdade de condições, visando realizar a 
contratação que seja mais benéfica à Administração Pública. 

 
Contudo, é possível a realização de contratação direta – por inexigibilidade (art. 25) ou 

dispensa (art. 24) – nas hipóteses expressamente autorizadas pela Lei de Licitações. 
 
Nestes termos, cumpre salientar que todos os casos de DISPENSA estão taxativamente 

elencados no art. 24 e incisos do referido diploma legal e suas posteriores alterações, não admitindo, 
situações não descritas no texto legal.  

 
O caso específico merece acolhimento, já que o pedido está plenamente respaldado no artigo 

24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, uma vez que a contratação dos serviços anteriormente informados 
para serem utilizados pelos grupos do CRAS e atende as necessidades da municipalidade, vejamos: 

 
Art.24. É dispensável a licitação: 
[...] 
II - Para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos 
casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez;    

 
Sendo assim, como se vê, a lei autoriza a contratação direta, quando o valor envolvido for de 
pequena relevância econômica para se iniciar um processo licitatório, desde que, por óbvio, 
preenchidos os demais requisitos legais, como in casu.   
 
4. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
4.1 Os recursos financeiros para o pagamento de que trata este objeto, serão próprios da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação para o exercício de 2022, de acordo com a 
requisição de n.º 195/2022. 
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2 
 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
5.1 Os recursos orçamentários previstos correrão por conta dos consignados no orçamento para o 
ano de 2022, sendo:  
 
Órgão 
 

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E 
HABITAÇÃO 

Unidade 001- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Projeto Atividade 
 

2011- MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Elemento 
 

3339039990000000000- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica 

Vínculo 
 

03650312- Transferências do Sistema Único de Assistência Social- 
SUAS/Estado- Tesouro- Ex.Ant. 

Cód.Desp 
 

468 

 
 6.    PREÇO E JUSTIFICATIVA: 
6.1 O valor global ajustado com a microempreendedora individual VANESSA DENISE LAMIM 
DELPHINO 03626961958, inscrito no CNPJ sob n. 24.357.512/0001-78, é de R$ 4.400,00 (quatro 
mil e quatrocentos reais) sendo, 40 (quarenta) horas aula no valor de R$110,00 (cento e dez reais) a 
hora, sendo pago conforme o fornecimento das horas/aulas. 
6.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 
contratada. 
6.3 Conforme se desprende das cotações com os fornecedores, o valor é o praticado no mercado. 
 
7. RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO: 
7.1 A escolha desta Administração Municipal para a contratação direta com a microempreendedora 
individual VANESSA DENISE LAMIM DELPHINO 03626961958, inscrito no CNPJ sob n. 
24.357.512/0001-78, localizado na Rua Roberto Seidel, 1179 – Bairro Seminário, na Cidade de 
Corupá, do Estado de Santa Catarina, CEP 89.278-000 se justifica pelo fato de que dentre os 
fornecedores cotados, foi o que apresentou a menor cotação e detém regularidade de conformidade 
com a Lei n. 8.666/1993, conforme documentação anexa. 
 
8. COMUNICAÇÃO: 
8.1 Assim sendo atendido o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e de forma a cumprir o 
disposto no art. 26 da mesma lei, apresentamos a presente JUSTIFICATIVA para ratificação. 

 
Corupá/SC, 27 de abril de 2022. 

 
Assinam abaixo os membros da COMISSÃO PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS designados 
pela Portaria n.º 6.224/2021: 
 
 
 
CRISTIANE GARCIA MAURISSENS                                  HEINS GERHARD KOPSCH 
 
  
LÍDIA ROSA VEECK                                                                       ZAIRA CAROLINE MAAS 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO  
  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2022 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2022 
  

  
Trata-se de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
40 (QUARENTA) HORAS DE AULAS DE DANÇAS URBANAS PARA SER UTILIZADO NOS 
GRUPOS MELHOR VIVER E RECRIAR PERTENCENTES AO PAIF (PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO Á FAMILIA) E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 
DE VÍNCULOS) DESENVOLVIDOS PELO CRAS. 
 
RATIFICO, DEFIRO e AUTORIZO a contratação da microempreendedora individual 
VANESSA DENISE LAMIM DELPHINO 03626961958, inscrita no CNPJ sob n. 
24.357.512/0001-78, localizado na Rua Roberto Seidel, Nº 1179 – Bairro Seminário, na 
Cidade de Corupá, do Estado de Santa Catarina, CEP 89.278-000, tendo como valor total 
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), fixos e sem reajustes, pagos conforme o 
fornecimento dos serviços. 
 

Conforme realização do certame licitatório na Modalidade Dispensa de Licitação n.º 
047/2022, com respaldo legal nos termos do caput do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1.993 consolidada, observados então, os ditames legais aplicáveis 
à espécie.  

  
  
                                                                                             Corupá/SC, 03 de maio de 2022.  
  
   
  
 

_________________________________________  
LUIZ CARLOS TAMANINI 

Prefeito Municipal De Corupá 
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Cunha Porã

prefeitura

DECRETO Nº067, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871625

DECRETO Nº 067, DE 03 DE MAIO DE 2022.
DISPOE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO SUPERIOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – DEMUTRAN E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial a Lei nº 2.011;

D E C R E T O:
Art. 1º. O Órgão Superior do Órgão Executivo de Trânsito no Município de Cunha Porã - Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, 
será composto:

Assessor Jurídico Municipal:
NAYARA GRINGS FICAGNA
1.1 Representante da Câmara de Diretores Lojistas:
ELEANDRO BENEDIX
1.2 Secretaria Municipal de Infraestrutura:
MAURICIO FERNANDO DAHMER
1.3 Representante da Câmara de Vereadores:
GRACIELI COSTA DE OLIVEIRA
1.4 Delegado de Policia da Comarca:
JOÃO LUIZ MIOTTO
1.5 Representante da Policia Militar:
ADAIR SEHN

Art. 2º. O Órgão Superior será dirigido pelo Assessor Jurídico Municipal e, reunir-se-á uma vez por mês ordinariamente, ou extraordinaria-
mente por convocação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 3º. As atribuições e competências do Órgão Superior são as definidas na Lei 2.011 e no seu Regimento Interno.

Art. 4 º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 03 de maio de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;

LIANE PAGOTTO PASCUALOTTO
Secretária de Administração e Fazenda

EXTRATO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 027/2022
Publicação Nº 3871194

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C6407C400A43F77FC51D9AC7D7A4665303EC8509
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL
Processo Licitatório: 121/2022
Modalidade: Pregão Presencial/Registro de Preço: 027/2022
Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS NA FORMA PARCELADA, FUTURA 
e EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA PARA OS ONIBUS, MICROONIBUS VANS E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS, GENUINOS E NOVOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 e 2023
Data da publicação: 03/05/2022
Data da abertura do certame: 18/05/2022 às 14:00 horas

LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.
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PORTARIA N° 272, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867839

PORTARIANº 272 , de 02 de maio de 2022.
“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIAS NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 PARA ACOMPANHAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legalmente conferidas, 
em especial o Art. 96, VII da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13019, de 31 de julho de 2014, que estabelece normas para as parcerias voluntárias envol-
vendo ou não recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e o Decreto Municipal nº 024 de 24 
de março de 2017, que regulamenta no âmbito municipal a respectiva Lei Federal.
CONSIDERANDO a realização do evento de escolha da Rainha do Município de Cunha Porã,que realizar-se-á no dia 28 de maio de 2022.
RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNA os servidores Renata Pfeifer L-dke, mat. 3918-7, Angela Fabiana Beutler, mat. 1970-4, Elisa H-bner K-ttner, mat 563-0, 
para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação de Termo de Colaboração.

Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria, sem prejuízo de outros deveres e prerrogativas previstos em lei, 
exercer as seguintes funções: I- Acompanhar e fiscalizar, juntamente com o Gestor da parceira o cumprimento das cláusulas constantes no 
Termo de Fomento, as atividades realizadas, o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, o impacto do benefício social 
obtido em razão da execução do objeto e a prestação de contas;
II – proceder análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
II – Homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração Pública.

Art. 3º - As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o expresso consentimento da maioria absoluta de seus mem-
bros.
Art. 4º - Para o desempenho de suas funções, a Comissão de que trata esta Portaria poderá, mediante expressa autorização do Gestor da 
Parceria, valer-se de apoio técnico de terceiros.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 02 de maio de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra.

PORTARIA N° 273, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867846

PORTARIANº 273, 02 de maio de 2022
EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA GRACIELE FENSKE LAABS SANTANA CONTRATADA PARA CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, 077/2020.

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração da servidora;

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a pedido, em 03 de maio de 2022, GRACIELE FENSKE LAABS SANTANA, , contratada para as funções do cargo de Téc-
nico de Enfermagem, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 02 de maio de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;
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PORTARIA N° 274, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867855

PORTARIANº 274, 02 de maio de 2022
EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA SARA VITORIA MACHADO CUNHA CONTRATADA PARA CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUZIA ILIANE VACARIN, Prefeita Municipal de Cunha Porã, no Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legalmente conferidas, em 
especial nas Leis Complementares nº 001/90, 002/90, 077/2020.

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração da servidora;

RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR a pedido, em 30 de Abril de 2022, SARA VITORIA MACHADO CUNHA, , contratada para as funções do cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 30.04.2022.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete da Prefeita, 02 de maio de 2022.
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada na data supra;
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EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 005/2022
Publicação Nº 3869338

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4822BC219A2C787602557E80262CC56EF747C5A1

 

Extrato de Homologação e Adjudicação – Prefeitura Municipal de Cunha Porã/SC.  
Processo Licitatório nº 063/2022 – Concorrência nº 005/2022.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ARENA POLIESPORTIVO 
MUNICIPAL DE CUNHA PORÃ – SC. 
Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal 
nº 8.666/93, homologar e adjudicar o objeto licitado, à empresa SIGMA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 78.668.704/0001-24.  
Cunha Porã/SC, 29 de abril de 2022.  
Publique-se.  
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal. 
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EXTRATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 006/2022
Publicação Nº 3870072

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 93A97B06ACD46E1D3316E055AA28F8C2B9A306E9

 

Extrato de Homologação e Adjudicação – Prefeitura Municipal de Cunha Porã/SC.  
Processo Licitatório nº 077/2022 – Concorrência nº 006/2022.  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO 
LOTEAMANTO INDUSTRIAL AS MARGENS DA RODOVIA BR 158 NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ – SC. 
Considerando a regularidade do procedimento, hei por bem, com base no inc. VI, do art. 43, da Lei Federal 
nº 8.666/93, homologar e adjudicar o objeto licitado, à empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, CNPJ nº 
80.095.466/0001-57.  
Cunha Porã/SC, 03 de maio de 2022.  
Publique-se.  
Luzia Iliane Vacarin – Prefeita Municipal. 
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Curitibanos

prefeitura

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022
Publicação Nº 3871966

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0075BAA009950A73A8A84225EA77FCFC26E40EF5
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item.

O MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, Estado de Santa Catarina, torna público, para quem interessar possa, que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão, sob a forma Eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, do tipo Menor Preço Por Item o qual será 
processado e julgado em Conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 10.024/19, Lei
Complementar nº 123/06, Decreto Municipal 5338/2020 com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas respectivas altera-
ções e legislação aplicável, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n°426/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTOS E ILUMINAÇÃO, E COLOCAÇÃO 
DE CALHAS EM GALPÕES NO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO, sendo que a proposta deve ser 
apresentada até o dia e hora abaixo especificados.

DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: ATÉ DIA 16/05/2022
HORÁRIO LIMITE: até 14h15 min.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: DIA 16/05/2022
HORÁRIO: às 14h16min.

Curitibanos, 03 de maio de 2022.
Kleberson Luciano Lima
Prefeito Municipal

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 100/2022
Publicação Nº 3868037

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 67D59F28618F95CC851EC1789D2F7D2199363F1D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 100/2022

Contrato Nº..: 100/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: FEDERACAO CATARINENSE DE JIU JITSU
CPF/CNPJ ..... : 15292231000193
Valor ............ : 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Vigência: Início: 08/04/2022 Término: 07/06/2022
Licitação ...... : 69/2022
Objeto .......... : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE TAXAS DE ARBITRAGEM E TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DO EVENTO A 
SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ONOFRE SANTO AGOSTINI: 2ª Etapa do Circuito Catarinense de Jiu Jitsu.
Dotação Utilizada 02.008.3.3.90.00.00.00.00.00(115)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 101/2022
Publicação Nº 3868069

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 71C6E2DBC5034C86F133BA1A842C5439FA0DE3E9
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 101/2022
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Contrato Nº..: 101/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: LANCHONETE MISTER PASTEL LTDA
CPF/CNPJ ..... : 12630106000158
Valor ............ : 47.022,00 (quarenta e sete mil e vinte e dois reais)
Vigência: Início: 11/04/2022 Término: 11/04/2027
Licitação ...... : 165/2020
Objeto .......... : seleção de empresas para outorga de concessão e permissão de box de propriedade desta municipalidade, localizado no 
Mercado Público do Município, com utilização estritamente para fins comerciais e serviços. A presente licitação será processada e julgada 
em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 102/2022
Publicação Nº 3868076

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 527881A3459D07A5336CC3491A12B624BD02677A
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 102/2022

Contrato Nº..: 102/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: LS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 17980215000119
Valor ............ : 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais)
Vigência: Início: 12/04/2022 Término: 12/04/2023
Licitação ...... : 51/2022
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CAMPOS ESPORTIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES E 
LAZER E DE CABINE SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, CON-
FORME ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA
Dotação Utilizada 02.008.4.4.90.00.00.00.00.00(111)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 103/2022
Publicação Nº 3868084

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C32FCAA5B9752FB5F9DF1808E68D146B2EB7BB87
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 103/2022

Contrato Nº..: 103/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ ..... : 03726402000166
Valor ............ : 4.751,12 (quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e doze centavos)
Vigência: Início: 12/04/2022 Término: 12/06/2022
Licitação ...... : 72/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NO MERCADO PÚBLICO, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO IV. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 104/2022
Publicação Nº 3868102

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BDAF2FD1638B5804070F2DDCBEB12A44CA85D79D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 104/2022
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Contrato Nº..: 104/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: LOBELIA MUDAS E JARDINS LTDA ME
CPF/CNPJ ..... : 00768130000179
Valor ............ : 1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais)
Vigência: Início: 13/04/2022 Término: 05/04/2023
Licitação ...... : 47/2022
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GRAMA, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(25)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 105/2022
Publicação Nº 3868122

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F7FB1A88E0EEEE901132DC633A0798AF9B4C5171
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 105/2022

Contrato Nº..: 105/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CONSTRUTORA CREDBENS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 07159173000104
Valor ............ : 119.059,98 (cento e dezenove mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
Vigência: Início: 14/04/2022 Término: 12/08/2022
Licitação ...... : 49/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO POLO TECNOLÓGICO DE CURITIBANOS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(101)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 106/2022
Publicação Nº 3868135

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0293CA1167D7B3A154924790C253C737FD0E84F8
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 106/2022

Contrato Nº..: 106/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CONSTRUTORA DECA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 05581992000101
Valor ............ : 89.651,41 (oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos)
Vigência: Início: 18/04/2022 Término: 16/08/2022
Licitação ...... : 50/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ 
MOLDADA EM CONCRETO, VIGAS, LAJES E GUARDA RODAS PARA PONTE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME MEMORIAL DESCRI-
TIVO ANEXO.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 107/2022
Publicação Nº 3868148

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BA5E4B572FF72E2F2EB1A90259870C1BE8274892
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 107/2022

Contrato Nº..: 107/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : Pixel Informática Eireli
CPF/CNPJ ..... : 11061994000172
Valor ............ : 9.297,48 (nove mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos)
Vigência: Início: 18/04/2022 Término: 18/06/2022
Licitação ...... : 42/2022
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA 24ª CIRETRAN. CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(39), 02.002.4.4.90.00.00.00.00.00(40)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 108/2022
Publicação Nº 3868173

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 168D118AA9CCE22C19416BAAC85B106E873B7C07
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 108/2022

Contrato Nº..: 108/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 501.953,74 (quinhentos e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 17/10/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 109/2022
Publicação Nº 3868198

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 189B4866504BF75E45921231EE994711AD973761
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 109/2022

Contrato Nº..: 109/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : GREICE APARECIDA DA ROSA 09790903936
CPF/CNPJ ..... : 30201905000190
Valor ............ : 1.992,00 (um mil, novecentos e noventa e dois reais)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 07/07/2022
Licitação ...... : 131/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VEICULAR, PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E DEMAIS INFORMATIVOS RELACIONADOS ÀS AÇOES DAS 
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(25)
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 110/2022
Publicação Nº 3868226

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 661F664B0F396F55294243A4CA37910C72858FAF
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 110/2022

Contrato Nº..: 110/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 551.234,58 (quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 17/10/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 111/2020 ADITIVO 4
Publicação Nº 3871899

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 32FD3C8D45FA4072490C822A8E02178627F5E04D
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 111/2020 aditivo 4

Contrato Nº..: 111/2020 aditivo 4
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA
CPF/CNPJ ..... : 00809489000147
Valor ............ : 9.847,50 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
Vigência ....... : Término: 01/08//2022
Licitação ...... : 64/2020
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA UTI-
LIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, SECRETARIA DE ESPORTES, AÇÃO SOCIAL, SAÚDE, HABITAÇÃO, EDUCAÇÃO, CONFORME 
ANEXO I DESTE EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 111/2022
Publicação Nº 3868244

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FF76A5FA50910C01613905349DCAF444D4F25040
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 111/2022

Contrato Nº..: 111/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 2.812.243,10 (dois milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 17/10/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 112/2022
Publicação Nº 3868276

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D69BD23EA2C0DFEBC70300BC0D088026502036DD
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 112/2022

Contrato Nº..: 112/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 184.166,97 (cento e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 17/10/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 113/2022
Publicação Nº 3868343

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A9489401BD76B11EFA3A2A701A69A47C18585478
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 113/2022

Contrato Nº..: 113/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 555.709,07 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e nove reais e sete centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 17/09/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 114/2022
Publicação Nº 3868384

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 18E60D3DB5490AA507028CB6AC4C2658035AAC43
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 114/2022

Contrato Nº..: 114/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 109.858,68 (cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
Vigência: Início: 20/04/2022 Término: 18/08/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 639

CURITIBANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM 
SEUS ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 115/2022
Publicação Nº 3868426

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5E8EF3F2F764BC1D4B5C6AA3FFE4087E17D28E68
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 115/2022

Contrato Nº..: 115/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 257.222,53 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos)
Vigência: Início: 22/04/2022 Término: 20/08/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 116/2022
Publicação Nº 3868446

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A0F9CCDA5983D3B38B1A708D230E3B492501EC47
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 116/2022

Contrato Nº..: 116/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 06099082000150
Valor ............ : 679.000,32 (seiscentos e setenta e nove mil reais e trinta e dois centavos)
Vigência: Início: 22/04/2022 Término: 19/10/2022
Licitação ...... : 31/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – CBUQ – DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CURITI-
BANOS, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS 
ANEXOS.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(73)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 117/2022
Publicação Nº 3868497

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6E91C400498FD788128D87386EA2E1A1BA3BA604
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 117/2022

Contrato Nº..: 117/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : : CIDIMAR DA ROSA ME
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CPF/CNPJ ..... : 11312247000160
Valor ............ : 37.987,38 (trinta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)
Vigência: Início: 22/04/2022 Término: 22/06/2022
Licitação ...... : 76/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REBOCO EM BAIAS NO PARQUE POUSO 
DO TROPEIRO. CONFORME ARTIGO 24, INCISO V DA LEI 8.666/93, CONSIDERANDO QUE NAO HOUVE INTERESSADOS NO REFERIDO 
SERVIÇO, DO PREGAO 57/2022, ITEM 2.
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(96)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 118/2022
Publicação Nº 3868581

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C215111D882859F50F5CF4291D1C86ED31088147
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 118/2022

Contrato Nº..: 118/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : : FRANCIELI APARECIDA TORIN
CPF/CNPJ ..... : 28069302000135
Valor ............ : 20.514,00 (vinte mil, quinhentos e quatorze reais)
Vigência: Início: 26/04/2022 Término: 14/04/2023
Licitação ...... : 30/2022
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFOR-
MATICA, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS E DEMAIS SECRETARIAS SOLICITANTES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 119/2022
Publicação Nº 3868669

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD90C7A39A2EAC34487D2966E9367E08279E8C8E
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 119/2022

Contrato Nº..: 119/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: MARTARELLO & CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ ..... : 82940396000111
Valor ............ : 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
Vigência: Início: 25/04/2022 Término: 05/01/2023
Licitação ...... : 250/2021
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MARMITAS E BUFFET LIVRE PARA ALI-
MENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA COM SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS E DEMAIS UNIDADES, PELO 
PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(95)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 120/2022
Publicação Nº 3868694

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0CA348E8D764CDAB74224B9DED0DBD1E04D2B588
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 120/2022
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Contrato Nº..: 120/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DA CAPITAL TOUR LOCAÇÃO LTDA - ME
CPF/CNPJ ..... : 07540755000128
Valor ............ : 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
Vigência: Início: 25/04/2022 Término: 05/01/2023
Licitação ...... : 260/2021
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA USO DA PREFEITU-
RA E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS E DEMAIS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 1 ANO, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.008.3.3.90.00.00.00.00.00(115)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 121/2020 ADITIVO 3
Publicação Nº 3869438

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 43A0FAFD406C425B5D4F567D80EEEAB6252F5869
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 121/2020 aditivo 3

Contrato Nº..: 121/2020 aditivo 3
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: REGINA TERESINHA SEBBEM RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ ..... : 08703765000108
Valor ............ : 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
Nova data final: 30/05/2022
Licitação ...... : 16/2020
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DO CONCURSO RAINHA DA EXPOCENTRO 2020. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 121/2020 ADITIVO 4
Publicação Nº 3870637

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D7B286ACDDBA205D62CAF79A3A86066F98AC0DD
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 121/2020 aditivo 4

Contrato Nº..: 121/2020 aditivo 4
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: REGINA TERESINHA SEBBEM RODRIGUES - ME
CPF/CNPJ ..... : 08703765000108
Valor ............ : 4.000,00 (quatro mil reais)
Nova data final: NULL
Licitação ...... : 16/2020
Objeto .......... : ADITIVO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DO CONCURSO RAINHA DA EXPOCENTRO 2020. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 121/2022
Publicação Nº 3868734

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D7B286ACDDBA205D62CAF79A3A86066F98AC0DD
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 121/2022
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Contrato Nº..: 121/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 05063653000990
Valor ............ : 7.694,33 (sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)
Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/06/2022
Licitação ...... : 79/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISAO EM GARANTIA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, N° DE SÉRIE 
2936986, DE USO DO SETOR ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO XVII, 
DA LEI 8.666/93 E JUSTIFICATIVA ANEXA.
Dotação Utilizada 02.005.3.3.90.00.00.00.00.00(84)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 122/2022
Publicação Nº 3868775

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 47443B62A0E56B132473C36A1E6287273D48849C
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 122/2022

Contrato Nº..: 122/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DIGITAL CRUZEIRO LTDA
CPF/CNPJ ..... : 10269263000154
Valor ............ : 372,96 (trezentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos)
Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 05/10/2022
Licitação ...... : 191/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS SECRETARIA E 
ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(96)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 123/2022
Publicação Nº 3868842

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 991ED51A6E100DDE1039A71677DC9EDFA54AE812
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 123/2022

Contrato Nº..: 123/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: SANDRI SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 02677127000175
Valor ............ : 5.045,00 (cinco mil e quarenta e cinco reais)
Vigência: Início: 28/04/2022 Término: 28/05/2022
Licitação ...... : 81/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REFORMA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, QUE 
SOFREU DANO NA REDE ELETRICA SUBTERRANEA DEIXANDO O PARQUE SEM AGUA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. CONFORME 
LEI 8.666/93, ATIGO 24, INCISO IV.
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(96)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 124/2022
Publicação Nº 3868870

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1535A5A6FDDCFCE5EB996C92777A3F5F7D3423FF
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
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C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 124/2022

Contrato Nº..: 124/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ADILSON DOS SANTOS 86263749920
CPF/CNPJ ..... : 28098059000183
Valor ............ : 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)
Vigência: Início: 28/04/2022 Término: 28/04/2023
Licitação ...... : 62/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPERMEABELIZAÇÃO PREDIAL, LAJE E COBERTURA COM AREA DE 150M², INCLUINDO 
MAO DE OBRA E MATERIAL, PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE CURITIBANOS. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(50)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 125/2022
Publicação Nº 3868921

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0755716BEE16C16891C407686988ACB7418DC1C8
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 125/2022

Contrato Nº..: 125/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : GUEDES CARRETAS COMERCIO, FABRICACAO E MANUTENCAO EM REBOQUES E SEMI-REBOQUES LTDA
CPF/CNPJ ..... : 12080927000168
Valor ............ : 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais)
Vigência: Início: 28/04/2022 Término: 28/06/2022
Licitação ...... : 82/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E CARRETA PARA TRANSPORTE, DEVIDO AO NÃO 
INTERESSE DE EMPRESAS EM PARTICIPAR DOS PREGOES 270/2021, 23/2022 E 48/2022. CONFORME ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI 
8.666/93.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(76)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 126/2022
Publicação Nº 3868992

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68EA6D0217022609C3DC07C9FC013153417901DB
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 126/2022

Contrato Nº..: 126/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : MR & LAMY PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 07045463000119
Valor ............ : 9.315,60 (nove mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos)
Vigência: Início: 28/04/2022 Término: 28/06/2022
Licitação ...... : 82/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO E CARRETA PARA TRANSPORTE, DEVIDO AO NÃO 
INTERESSE DE EMPRESAS EM PARTICIPAR DOS PREGOES 270/2021, 23/2022 E 48/2022. CONFORME ARTIGO 24, INCISO V, DA LEI 
8.666/93.
Dotação Utilizada 02.005.4.4.90.00.00.00.00.00(76)



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 644

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 127/2022
Publicação Nº 3869026

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 895E5AC84976C553FBC4E22CA2C82BF62F58EF83
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 127/2022

Contrato Nº..: 127/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ ..... : 13733754000100
Valor ............ : 182.560,00 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais)
Vigência: Início: 29/04/2022 Término: 29/04/2023
Licitação ...... : 65/2022
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE FIREWALL E SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, QUE SERÁ UTILIZADO NA PROTEÇÃO DOS DADOS DA REDE 
LOGICA E DOS SERVIDORES PERTENCENTES AO CPD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME TERMO DE REFEREN-
CIA EM ANEXO.
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(25), 02.002.4.4.90.00.00.00.00.00(20)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 128/2022
Publicação Nº 3869238

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A95458C6A5D61B8C5A177109059D9865626A2D60
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 128/2022

Contrato Nº..: 128/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ ..... : 13117158000198
Valor ............ : 30.450,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Vigência: Início: 29/04/2022 Término: 25/04/2023
Licitação ...... :56/2022
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE RÁDIO E WEB TV PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS MUNÍCIPES DAS 
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 129/2022
Publicação Nº 3869253

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D31982A3C26BEBE96B12297937FE510FA06C22DA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 129/2022

Contrato Nº..: 129/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CRISTINE MENDES SPULDARO
CPF/CNPJ ..... : 35495441000196
Valor ............ : 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
Vigência: Início: 29/04/2022 Término: 22/02/2023
Licitação ...... :256/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS SECRETARIA E 
ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(108)
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 130/2022
Publicação Nº 3869270

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1CBBE1F86737CAFF61329B979DB9A5BCAA71945C
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 130/2022

Contrato Nº..: 130/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : FUNDACAO FREI ROGERIO
CPF/CNPJ ..... : 78474251000103
Valor ............ : 146.785,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais)
Vigência: Início: 29/04/2022 Término: 25/04/2023
Licitação ...... :56/2022
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE RÁDIO E WEB TV PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS MUNÍCIPES DAS 
ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I DESTE EDITAL

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 21/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3871877

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B9A2F95EC80381371493871B4FC8F7D3E7E915F2
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 21/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 21/2022 aditivo 1
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 15312918000143
Valor ............ : 0,00
Vigência ....... : Término: 19/07/2022
Licitação ...... : 60/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE TRASLADO, CREMAÇÃO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, 
PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PELO PERÍODO DE 01 ANO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 
5.147/2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 278/2021 ADITIVO 2
Publicação Nº 3871788

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E24A6A10E2EA621A60CF9C01CDEA8135D1A4F1E9
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 278/2021 aditivo 2

Contrato Nº..: 278/2021 aditivo 2
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSTRUTORA ALBA - EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 38199041000121
Valor ............ : 0,00
Vigência ....... : Término: 10/08/2022
Licitação ...... : 48/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO 
BAIRRO COHAB 2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 278/2021 ADITIVO 3
Publicação Nº 3871833

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4505B919AFFEAE5947F927C5D4FF5878273DDB38
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 278/2021 aditivo 3

Contrato Nº..: 278/2021 aditivo 3
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : CONSTRUTORA ALBA - EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 38199041000121
Valor ............ : 43.048,40 (quarenta e três mil e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
Vigência ....... : Término: 10/08/2022
Licitação ...... : 48/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO 
BAIRRO COHAB 2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 286/2021 ADITIVO 1
Publicação Nº 3870547

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 23D66BBF9B6EA3E896018A02203AFC9A71AA4344
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 286/2021 aditivo 1

Contrato Nº..: 286/2021 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 28474582000167
Valor ............ : 15.206,40 (quinze mil, duzentos e seis reais e quarenta centavos)
Nova data final: 10/05/2023
Licitação ...... : 106/2021
Objeto .......... : : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE INFORMATIVOS TECNICOS MENSAIS ONLINE PARA A PREFEI-
TURA DE CURITIBANOS. CONFORME ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666/93, E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 292/2021 ADITIVO 1
Publicação Nº 3869365

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 97A1EB7320AC80F294EB31CF829D2D897F83F138
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 292/2021 aditivo 1

Contrato Nº..: 292/2021 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : MAICO PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ ..... : 22360809000167
Valor ............ : 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Licitação ...... : 28/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR NO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, PARA 
USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VICINAIS, DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, PELO PERIODO DE 01 ANO. CONFORME ANEXO 1 DESTE 
EDITAL.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 647

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 30/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3869345

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 67596B416ECE70D6D68C7345C84229CBE12345C0
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 30/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 30/2022 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : MAICO PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ ..... : 22360809000167
Valor ............ : 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais)
Licitação ...... : 28/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR NO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, PARA 
USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VICINAIS, DO MUNICIPIO DE CURITIBANOS, PELO PERIODO DE 01 ANO. CONFORME ANEXO 1 DESTE 
EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 301/2021 ADITIVO 5
Publicação Nº 3869532

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C04ACE972000F77496CBA63EA86D61667A259263
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 301/2021 aditivo 5

Contrato Nº..: 301/2021 aditivo 5
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA
CPF/CNPJ ..... : 29980608000101
Valor ............ : 156.697,59 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos)
Nova data final: 08/07/2022
Licitação ...... : 26/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE SUPRESSÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIES-
PORTIVA DO JARDIM BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 301/2021 ADITIVO 6
Publicação Nº 3870040

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 959443E1A385FE397154F275DBAD7BE8B35F9584
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 301/2021 aditivo 6

Contrato Nº..: 301/2021 aditivo 6
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA
CPF/CNPJ ..... : 29980608000101
Valor ............ : 0,00
Nova data final: 08/07/2022
Licitação ...... : 26/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
DO JARDIM BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 301/2021 ADITIVO 7
Publicação Nº 3870092

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E9AEF994FC6D2170D0FE9688ECC724690D131151
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 301/2021 aditivo 7

Contrato Nº..: 301/2021 aditivo 7
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DOUGLAS CICHACZ DE SOUZA
CPF/CNPJ ..... : 29980608000101
Valor ............ : 222.566,28 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)
Nova data final: 08/07/2022
Licitação ...... : 26/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
DO JARDIM BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 305/2021 ADITIVO 1
Publicação Nº 3869790

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 78CB4D53DD39A2C4B27AAEE842F51061FBEA7576
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 305/2021 aditivo 1

Contrato Nº..: 305/2021 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA
CPF/CNPJ ..... : 22434514000198
Valor ............ : 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
Nova data final: 18/05/2022
Licitação ...... : 47/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO E VALOR NO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E IM-
PRESSORA PARA O SETOR DE TRANSITO. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. SUPRESSÃO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENTRADAS DO JARDIM BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 33/2022
Publicação Nº 3871560

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7BB2FCAC2155B275A27C2F923CB3200123D52E1D
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 33/2022

Contrato Nº..: 33/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: FONTANA & JOAQUIM LTDA
CPF/CNPJ ..... : 31381381000120
Valor ............ : 100,00 (cem reais)
Vigência ....... : Início: 01/04/2022 Término: 05/10/2022
Licitação ...... : 191/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS SECRETARIA E 
ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS, CONFORME MODELOS E ANEXO I DESTE EDITAL..
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 34/2022
Publicação Nº 3871601

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 87EFE308F992F23AB1F45116C46C8531E85B518C
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 34/2022

Contrato Nº..: 34/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: MEDIMACIEL SERVICOS MEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 18876469000154
Valor ............ : 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais)
Vigência ....... : Início: 07/04/2022 Término: 31/01/2023
Licitação ...... : 12/2022
Objeto .......... : Contratação de entidades Privadas, Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos, prestadoras de serviços de assistência à saúde 
(restrito a pessoa juridica) interessadas em participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde no município, para realização dos 
procedimentos conforme anexo I deste edital.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 341/2021 ADITIVO 6
Publicação Nº 3869684

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2C4A4EC7FC36037417B6F7649D93B43E8B99C8AC
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 341/2021 aditivo 6

Contrato Nº..: 341/2021 aditivo 6
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 18345650000134
Valor ............ : 9.269,35 (nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos)
Nova data final: 07/05/2022
Licitação ...... : 97/2021
Objeto .......... : SUPRESSÃO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ENTRADAS DO JARDIM 
BOTÂNICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 35/2022
Publicação Nº 3871631

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 652572E3DD9660C9049AE08D8C1FA7988C753599
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 35/2022

Contrato Nº..: 35/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ ..... : 02792912000179
Valor ............ : 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais)
Vigência ....... : Início: 07/04/2022 Término: 07/07/2022
Licitação ...... : 23/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DOS 
USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 90 DIAS OU O NECESSÁRIO PARA A HOMOLOGAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM AN-
DAMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93.
Dotação Utilizada 06.001.3.3.90.00.00.00.00.00(13)
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RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 36/2022
Publicação Nº 3871639

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8CD921DCD6F450B24725D4D3B9DC804628E0DDBE
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 36/2022

Contrato Nº..: 36/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : BSC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 45876641000142
Valor ............ : 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais)
Vigência ....... : Início: 19/04/2022 Término: 30/06/2022
Licitação ...... : 47/2020
Objeto .......... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO compreendido de: exame físico e a elaboração de hipóteses ou 
conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo 
e que pode ser concluído ou não em um único momento, além dos demais atos inerentes ao atendimento de pacientes. Os serviços acima 
descritos deverão ser prestados exclusivamente durante as ações de enfrentamento da pandemia do covid-19, no formato de hora/profis
Dotação Utilizada 06.001.3.3.90.00.00.00.00.00

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 37/2022
Publicação Nº 3871671

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 772D713F748938A16F21A4BBB75D4300D80246D6
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 37/2022

Contrato Nº..: 37/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : Rodrigo Pizzatto
CPF/CNPJ ..... : 02696443939
Valor ............ : 12.000,00 (doze mil reais)
Vigência ....... : Início: 20/04/2022 Término: 31/01/2023
Licitação ...... : 8/2022
Objeto .......... : Contratação de entidades Privadas, Filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos, prestadoras de serviços de assistência à 
saúde, sediadas no município de Curitibanos, interessadas em participar, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde no município. 
Conforme anexo I deste edital.
Dotação Utilizada 06.001.3.3.90.00.00.00.00.00 (10)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 38/2022
Publicação Nº 3871704

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B16267BC1AB7037E3B027E1596EE59F5C552199A
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 38/2022

Contrato Nº..: 38/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : Rodrigo Pizzatto
CPF/CNPJ ..... : 02696443939
Valor ............ : 18.000,00 (dezoito mil reais)
Vigência ....... : Início: 22/04/2022 Término: 31/01/2023
Licitação ...... : 25/2022
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Objeto .......... : Contratação de Profissionais, entidades Privadas, filantrópicas com ou sem Fins Lucrativos e prestadoras de serviços de 
assistência à saúde, sediadas no município de Curitibanos, interessadas em participar, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde 
no município. Conforme anexo I deste edital

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 39/2022
Publicação Nº 3871723

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D49C55EB8D6933E2BA12FEB885BEEDFA88D56020
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE SAÚDE DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 39/2022

Contrato Nº..: 39/2022
Contratante..: FUNDO DE SAUDE DE CURITIBANOS
Contratada...: : AUTO MECANICA GERAL LTDA
CPF/CNPJ ..... : 86548054000373
Valor ............ : 401,06 (quatrocentos e um reais e seis centavos)
Vigência ....... : Início: 26/04/2022 Término: 25/06/2022
Licitação ...... : 26/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA REVISÃO EM GARANTIA DE 10.000 KM DO VEÍCULO ONIX PLACA RXM-0G08, QUE ESTÁ À 
DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO XVII, DA LEI 8.666/93 E JUSTIFICATIVA ANEXA.
Dotação Utilizada 06.001.3.3.90.00.00.00.00.00(13)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 494/2021 ADITIVO 5
Publicação Nº 3870504

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D3CA5666F31D07842CF85E20CC71FB505FB80E1B
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 494/2021 aditivo 5

Contrato Nº..: 494/2021 aditivo 5
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 41237533000179
Valor ............ : 0,00
Nova data final: 16/07/2022
Licitação ...... : 174/2021
Objeto .......... : Aditivo de Prazo para Contratação de empresa para elaboração de projeto de Engenharia Rodoviária na Rodovia Munici-
pal Curitibanos CTN 442, do Campus da UFSC Curitibanos até a divisa entre os Municípios de Curitibanos e São Cristóvão do Sul-SC, com 
extensão de 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte) metros, conforme descrição detalhada no memorial descritivo e demais condições 
previstas neste edital e em seus anexos.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 5/2022
Publicação Nº 3871084

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 143308CEF953DC0A2ABFD6BC2B64CF0BFEE13077
ESTADO DE SANTA CATARINA
IPESMUC
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 5/2022

Contrato Nº..: 5/2022
Contratante..: INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. M. CURITIBANOS
Contratada...: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A
CPF/CNPJ ..... : 42422253000101



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 652

Valor ............ : 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Vigência ....... : Início: 29/04/2022 Término: 29/04//2023
Licitação ...... : 1/2022
Recursos ..... : Dotação: 04.001.3.3.90.00.00.00.00.00(null), 05.001.3.3.50.00.00.00.00.00(null), 07.001.3.3.90.00.00.00.00.00(null), 01.0
01.3.3.90.00.00.00.00.00(null), 11.001.3.3.90.00.00.00.00.00(null), 13.001.3.3.90.00.00.00.00.00(null), 08.001.3.3.90.00.00.00.00.00(2)
Objeto .......... : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA OPERACIO-
NALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDEN-
CIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO 10.188 DE 20/12/2019 E PORTARIA SEPTR ME 15.829 DE 2/07/2020. NA FORMA DA LEI 8.666/93 
ARTIGO 25, INCISO I.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 5/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3869315

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CCE14ACF84820808948B244056D90F7A5FD424B4
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 5/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 5/2022 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 83719963000177
Valor ............ : 5.745,96 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)
Licitação ...... : 265/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
DE SISTEMAS DE ALARMES ELETRÔNICOS E DE IMAGENS (CFTV), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 575/2021 ADITIVO 2
Publicação Nº 3870757

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FA09898D96B095413056D798C2AEC8840FFB9C2E
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 575/2021 aditivo 2

Contrato Nº..: 575/2021 aditivo 2
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
CPF/CNPJ ..... : 08336783000190
Valor ............ : 0,00
Nova data final: 18/05/2023
Licitação ...... : 227/2021
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA 
ELETRICO, EM FRENTE AO CEI NEIDE ARIOTI. CONFORME ARTIGO 24, INCISO XXII, DA LEI 8.666/93 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 616/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3870589

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68E821D804D210A090B1F0C4CFFF087E798D92CC
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 616/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 616/2021 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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Contratada...: TTRADICAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 03263623000145
Valor ............ : 36.413,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e treze reais)
Nova data final: NULL
Licitação ...... : 107/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO A FRIO POR EXTRUSÃO, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO 
DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 70/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3870530

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F29C80DA1351B9FB6534F8D10C380439506045A6
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 70/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 70/2022 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 36469275000116
Valor ............ : 0,00
Nova data final: 11/07/2022
Licitação ...... : 26/2022
Objeto .......... : ADITIVO DE PRAZO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA NOBREAK GERAL DO CPD DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 73/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3870598

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 224F94990910580BBD395D6FB0815146869D9387
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 73/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 73/2022 aditivo 1
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: TTRADICAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CPF/CNPJ ..... : 03263623000145
Valor ............ : 33.612,00 (trinta e três mil, seiscentos e doze reais)
Nova data final: NULL
Licitação ...... : 107/2021
Objeto .......... : ADITIVO DE VALOR PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO A FRIO POR EXTRUSÃO, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO 
DE CURITIBANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO I DESTE EDITAL.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 74/2022 ADITIVO 1
Publicação Nº 3870537

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5E0CB57E4E3A70614339E5E25AE1DFEBE2297A79
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 74/2022 aditivo 1

Contrato Nº..: 74/2022 aditivo 1



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 654

Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: SKATE SPOT - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E ARQUITETURA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 15.158.773/0001-78
Valor ............ : 0,00
Nova data final: 22/06//2022
Licitação ...... : 27/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 
DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE PISTA DE SKATE, TIPO "SKATEPARK", COM ÁREA DE 600M², A SEREM EXECUTADOS 
EM REGIME DE EMPREITADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 93/2022
Publicação Nº 3867940

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 278536F170CCDBBB2A2AB4624F134092A6BCFAC2
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 93/2022

Contrato Nº..: 93/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TERESA LTDA
CPF/CNPJ ..... : 16491960000131
Valor ............ : 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais)
Vigência: Início: 01/04/2022 Término: 04/02/2023
Licitação ...... : 278/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS E SETOR DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME 
ANEXO I DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.005.3.3.90.00.00.00.00.00(80) (84)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 94/2022
Publicação Nº 3867960

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5F4AD0BF8B7C5AB66BF91124BBEE69DE31BB765D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 94/2022

Contrato Nº..: 94/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: DEDETIZADORA E IMUNIZADORA CARACOL LTDA - ME
CPF/CNPJ ..... : 79511879000196
Valor ............ : 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Vigência: Início: 01/04/2022 Término: 05/07/2022
Licitação ...... : 124/2021
Objeto .......... : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA, PARA OS ORGÃOS DO MUNICÍPIO DE 
CURITIBANOS. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.
Dotação Utilizada 02.007.3.3.90.00.00.00.00.00(101)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 95/2022
Publicação Nº 3867965

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 981331850572EAEAD888B4CD3B26763F3F9E0BD5
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022
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Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 95/2022

Contrato Nº..: 95/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : CLERCIO FRANCISCO GEMRA
CPF/CNPJ ..... : 27327051000189
Valor ............ : 182.706,21 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e seis reais e vinte e um centavos)
Vigência: Início: 04/04/2022 Término: 04/08/2022
Licitação ...... : 28/2022
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DO PARQUE POUSO DO TROPEIRO, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO
Dotação Utilizada: 02.007.4.4.90.00.00.00.00.00(93)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 96/2022
Publicação Nº 3867975

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 51927EC2776B8438199D63225E91CCF61C6A74FB
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 96/2022

Contrato Nº..: 96/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : : CLAUDIO RODRIGO TOONDOLFO
CPF/CNPJ ..... : 09111736000101
Valor ............ : 4.261,92 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos)
Vigência: Início: 07/04/2022 Término: 07/06/2022
Licitação ...... : 41/2022
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA PREFEITURA E NA SECRETARIA 
DE OBRAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXO I.
Dotação Utilizada: 02.005.3.3.90.00.00.00.00.00(80) (25)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 97/2022
Publicação Nº 3867990

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5C96C9717BEA81894C0A09C923D7E66ED546C295
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 97/2022

Contrato Nº..: 97/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : : MAICO PEREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ ..... : 22360809000167
Valor ............ : 4.690,00 (quatro mil, seiscentos e noventa reais)
Vigência: Início: 07/04/2022 Término: 07/06/2022
Licitação ...... : 41/2022
Objeto .......... : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA PREFEITURA E NA SECRETARIA 
DE OBRAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ANEXO I.
Dotação Utilizada: 02.005.3.3.90.00.00.00.00.00(80) (25)

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 98/2022
Publicação Nº 3868012

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CB8F03047062231E139A03F877B9A976ACEBA2C1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
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C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 98/2022

Contrato Nº..: 98/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: : : ANJOS DA VIDA EIRELI
CPF/CNPJ ..... : 25039065000171
Valor ............ : 4.076,00 (quatro mil e setenta e seis reais)
Vigência: Início: 07/04/2022 Término: 15/12/2022
Licitação ...... : 246/2021
Objeto .......... : O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA TIPO A - USB - UNIDA-
DE DE SUPORTE BASICA MOVEL, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE CURITIBANOS 
E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO 1 DESTE EDITAL E JUSTIFICATIVA.

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TERMO CONTRATO 99/2022
Publicação Nº 3868023

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7C01D187948E7BC2B2629425B8E994E2CEA2EE28
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitibanos – SC ABRIL/2022

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato 99/2022

Contrato Nº..: 99/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contratada...: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA- EPP
CPF/CNPJ ..... : 04096738000155
Valor ............ : 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
Vigência: Início: 08/04/2022 Término: 31/12/2022
Licitação ...... : 68/2022
Objeto .......... : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL "PEQUENOS PEDESTRES NO TRANSITO", PARA UTILI-
ZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DO TRANSITO NO MES DE MAIO/2022, E SETEMBRO/2022 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFOR-
ME LEI 8.666/1993, ARTIGO 25, INCISO I. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
Dotação Utilizada 02.002.3.3.90.00.00.00.00.00(39)
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ATA DA TOMADA DE PREÇOS 45/2022 SEQUÊNCIA 03
Publicação Nº 3870919

 

Rua Cel. Vidal Ramos,, 860 - Centro - Curitibanos - SC
CEP: 89520-000  CNPJ: 83.754.044/0001-34  Telefone: (49) 3245-7200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº Processo:

45/2022

45/2022
16/03/2022Data Processo:

Reuniram-se  no  dia  03/05/2022,  as  16:03,  no(a)  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CURITIBANOS,  os  Membros  da
Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA JURÍDICA DE ENGENHARIA  E/OU ARQUITETURA,  ESPECIALIZADA E  HABILITADA PARA A  PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE  ELABORAÇÃO  DE  ESTUDO  DE  VIABILIDADE  ENTRE  MÉTODOS  CONSTRUTIVOS  E
ELABORAÇÃO  DE  PROJETO  EXECUTIVO  ESTRUTURAL  DE  PONTE  PARA  A  LOCALIDADE  DO  TABULEIRO,
LOCALIZADA  NAS  COORDENADAS  27°13'22.1"S  50°39'33.5"W  DENTRO  DO  TERRITÓRIO  DO  MUNICÍPIO  DE
CURITIBANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 3/2022

Por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

A  EMPRESA  "PROJECALC  ENGENHARIA  LTDA"  APRESENTOU  NOVA  DOCUMENTAÇÃO,  DENTRO  DO  APRAZADO
CONFORME ARTIGO 48  DA LEI  8.666/93, NA INTENÇÃO DE ATENDER A ALÍNEA "a"  DO ITEM 6.4  DO EDITAL.  TAL
DOCUMENTAÇÃO FOI ENCAMINHADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO
A RESPEITO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.  O PARECER APRESENTADO PELO SETOR TÉCNICO É
DE QUE OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS NÃO ATENDEM O DESCRITO NA ALÍNEA "a"
DO ITEM 6.4 DO EDITAL. DESTA FORMA O PROCESSO É CONSIDERADO FRACASSADO.

WILLIAM CESAR DA SILVA
MEMBRO

VALMIR VENTURI
MEMBRO

RUDINEI VICENTE SOUZA
MEMBRO

ROBERTO CARLOS DA SILVA
MEMBRO

FERNANDA LAZZARINI
SECRETARIO

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR
PRESIDENTE

MARY HELLEN BORDIGNON DACOL RIBEIRO
MEMBRO

PAULA JULIANA  LIMA MARTINS
MEMBRO

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.
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ATA DA TOMADA DE PREÇOS 59/2022 SEQUÊNCIA 03
Publicação Nº 3870743

 

Página: 1 / 2

CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

59/2022

Rua Cel. Vidal Ramos,, 860 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
83.754.044/0001-34 (49) 3245-7200

89520-000 - Curitibanos
59/2022

Data do Processo: 28/03/2022

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA
SOBRE A ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL WILMAR ORTIGARI. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 3/2022

PARECER DA COMISSÃO

CONFORME AGENDADO, NESTA DATA FOI REALIZADA A ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DE
PROPOSTA  DE  PREÇO  DA  EMPRESA  HABILITADA,  O  QUAL  VERIFICOU-SE  O  QUE  SEGUE:  A  EMPRESA

"SERVIMETAL  ESTRUTURAS  METÁLICAS  LTDA"  APRESENTOU  PROPOSTA  EM  CONFORMIDADE  COM  O  EDITAL,
COM  O  VALOR  GLOBAL  DE  R$  259.729,30.  DESTA  FORMA  É  CONSIDERADA  VENCEDORA  DO  CERTAME  A
EMPRESA  "SERVIMETAL  ESTRUTURAS  METÁLICAS  LTDA",  COM  PROPOSTA  NO  VALOR  DE  R$  259.729,30.  FICA
ABERTO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA PROTOCOLO DE RECURSO CONFORME PREVÊ A LEI 8.666/93.

Reuniram-se no dia 03/05/2022, as 15:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 1288/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 59/2022 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: SERVIMETAL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE COBERTURA

METALICA SOBRE A ARQUIBANCADA DO ESTADIO
MUNICIPAL WILMAR ORTIGARI - FABRICAÇÃO, MONTAGEM
E EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA SOBRE A
ARQUIBANCADA DO ESTADIO MUNICIPAL WILMAR
ORTIGARI

100,000 % 2.597,2930 259.729,30

259.729,30Total do Participante:
259.729,30Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Curitibanos, 03/05/2022

MEMBRO

WILLIAM CESAR DA SILVA

MEMBRO

VALMIR VENTURI
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MEMBRO

RUDINEI VICENTE SOUZA

MEMBRO

ROBERTO CARLOS DA SILVA

SECRETARIO

FERNANDA LAZZARINI

MEMBRO

MARY HELLEN BORDIGNON DACOL RIBEIRO

MEMBRO

PAULA JULIANA  LIMA MARTINS

PRESIDENTE

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR
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ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022
Publicação Nº 3869151

 

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/05/2022 às 11:54:11.
Código verificador: 273369

Página 1 de 4

TTeerrmmoo ddee CCaanncceellaammeennttoo
Prefeitura Municipal de Curitibanos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Registro de Preços Eletrônico - 22/2022

no dia 03/05/2022 às 11:53:53 pelo seguinte motivo: O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa do
Pregoeiro. Justificativa: O processo apresenta divergência de horário limite de recebimento das propostas e
do horário de abertura da sessão, entre o que está estipulado no edital e o que foi cadastrado na
plataforma. Desta forma se faz necessária a anulação do processo.

DDaattaass RReelleevvaanntteess
PPuubblliiccaaddoo IInniicciioo ddee PPrrooppoossttaass LLiimmiittee ddee IImmppuuggnnaaççããoo FFiinnaall ddee PPrrooppoossttaass IInniicciioo ddaa SSeessssããoo

18/04/2022 19:00 20/04/2022 08:00 28/04/2022 08:00 03/05/2022 08:00 03/05/2022 08:01

LLootteess LLiicciittaaddooss
LLoottee IItteemm DDeessccrriiççããoo VV.. RReeffeerrêênncciiaa QQttddee UUnniiddaaddee OObbsseerrvvaaççõõeess JJuullggaammeennttoo

0001

0001 ARMAÇÕES SIMPLES DE ACETATO,
TAMANHOS E FORMATOS
ADEQUADOS AS
CARACTERÍSTICAS DO ROSTO DO
PACIENTE (MASCULINO, FEMININO,
INFANTIL).

99,00 800 UN Cancelado Menor
Preço

0002 ARMAÇÕES SIMPLES DE METAL,
TAMANHOS E FORMATOS
ADEQUADOS AS
CARACTERÍSTICAS DO ROSTO DO
PACIENTE (MASCULINO, FEMININO,
INFANTIL).

99,00 800 UN Cancelado Menor
Preço

0003 LENTES VISÃO SIMPLES EM
RESINA ORGÂNICA ACABADA.

86,00 200 UN Cancelado Menor
Preço

0004 LENTES VISÃO SIMPLES EM
RESINA ORGÂNICA SURFAÇADA

156,00 150 UN Cancelado Menor
Preço

0005 LENTES BIFOCAIS EM RESINA
ORGÂNICA SURFAÇADA.

159,00 100 UN Cancelado Menor
Preço

0006 LENTES MULTIFOCAIS EM RESINA
ORGÂNICA SURFAÇADA.

185,00 1.000 UN Cancelado Menor
Preço

0007 LENTES VISÃO SIMPLES
SURFAÇADA EM RESINA
ORGÂNICA ESPECIAL, PARA
CASOS QUE EXIJAM LENTES PARA
AUTO ÍNDICE.

220,00 100 UN Cancelado Menor
Preço

0008 LENTES MULTIFOCAIS
SURFAÇADA EM POLICARBONATO,
PARA CASOS QUE EXIJAM LENTES
PARA AUTO ÍNDICE.

286,00 100 UN Cancelado Menor
Preço

0009 LENTES VISÃO SIMPLES
SURFAÇADA EM POLICARBONATO,
PARA CASOS QUE EXIJAM LENTES
PARA AUTO ÍNDICE.

235,00 100 UN Cancelado Menor
Preço

VALOR TOTAL ESTIMADO 474.000,00

DDooccuummeennttooss AAnneexxaaddooss aaoo PPrroocceessssoo
DDaattaa DDooccuummeennttoo

18/04/2022 edital_22_2022.pdf

18/04/2022 TERMO DE REFERÊNCIA PE 22.2022.pdf

18/04/2022 ANEXO I PE 22.2022.pdf

03/05/2022 TERMO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 22.docx

PPrrooppoossttaass EEnnvviiaaddaass
LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000011 -- AARRMMAAÇÇÕÕEESS SSIIMMPPLLEESS DDEE AACCEETTAATTOO,, TTAAMMAANNHHOOSS EE FFOORRMMAATTOOSS
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AADDEEQQUUAADDOOSS AASS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDOO RROOSSTTOO DDOO PPAACCIIEENNTTEE ((MMAASSCCUULLIINNOO,, FFEEMMIINNIINNOO,,
IINNFFAANNTTIILL))..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:43:32

800 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:18:18

800 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

800 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:10

800 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000022 -- AARRMMAAÇÇÕÕEESS SSIIMMPPLLEESS DDEE MMEETTAALL,, TTAAMMAANNHHOOSS EE FFOORRMMAATTOOSS AADDEEQQUUAADDOOSS AASS
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDOO RROOSSTTOO DDOO PPAACCIIEENNTTEE ((MMAASSCCUULLIINNOO,, FFEEMMIINNIINNOO,, IINNFFAANNTTIILL))..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:44:04

800 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:19:05

800 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

800 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:13

800 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000033 -- LLEENNTTEESS VVIISSÃÃOO SSIIMMPPLLEESS EEMM RREESSIINNAA OORRGGÂÂNNIICCAA AACCAABBAADDAA..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:44:40

200 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:20:00

200 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

200 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:15

200 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000044 -- LLEENNTTEESS VVIISSÃÃOO SSIIMMPPLLEESS EEMM RREESSIINNAA OORRGGÂÂNNIICCAA SSUURRFFAAÇÇAADDAA
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:45:13

150 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:20:41

150 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

150 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:18

150 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000055 -- LLEENNTTEESS BBIIFFOOCCAAIISS EEMM RREESSIINNAA OORRGGÂÂNNIICCAA SSUURRFFAAÇÇAADDAA..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:45:40

100 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:21:16

100 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

100 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:22

100 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000066 -- LLEENNTTEESS MMUULLTTIIFFOOCCAAIISS EEMM RREESSIINNAA OORRGGÂÂNNIICCAA SSUURRFFAAÇÇAADDAA..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066
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OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:46:18

1.000 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:21:53

1.000 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

1.000 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:26

1.000 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000077 -- LLEENNTTEESS VVIISSÃÃOO SSIIMMPPLLEESS SSUURRFFAAÇÇAADDAA EEMM RREESSIINNAA OORRGGÂÂNNIICCAA EESSPPEECCIIAALL,, PPAARRAA CCAASSOOSS QQUUEE
EEXXIIJJAAMM LLEENNTTEESS PPAARRAA AAUUTTOO ÍÍNNDDIICCEE..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:46:57

100 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:22:50

100 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

100 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:28

100 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000088 -- LLEENNTTEESS MMUULLTTIIFFOOCCAAIISS SSUURRFFAAÇÇAADDAA EEMM PPOOLLIICCAARRBBOONNAATTOO,, PPAARRAA CCAASSOOSS QQUUEE EEXXIIJJAAMM LLEENNTTEESS
PPAARRAA AAUUTTOO ÍÍNNDDIICCEE..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:47:36

100 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:23:34

100 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

100 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:46:32

100 0,00 R$ 0,00 Sim

LLOOTTEE 00000011 -- IITTEEMM 00000099 -- LLEENNTTEESS VVIISSÃÃOO SSIIMMPPLLEESS SSUURRFFAAÇÇAADDAA EEMM PPOOLLIICCAARRBBOONNAATTOO,, PPAARRAA CCAASSOOSS QQUUEE EEXXIIJJAAMM
LLEENNTTEESS PPAARRAA AAUUTTOO ÍÍNNDDIICCEE..
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

OCULOS E LENTES
EIRELI

29.633.425/0001-
10

29/04/2022 -
15:48:01

100 0,00 R$ 0,00 Sim

PEREGO INDUSTRIA
E COMERCIO DE
LENTES LTDA

57.688.392/0001-
40

02/05/2022 -
12:24:09

100 0,00 R$ 0,00 Não

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-
30

02/05/2022 -
15:06:26

100 0,00 R$ 0,00 Sim

OPTICA BRILLE
EIRELI

53.559.019/0001-
39

02/05/2022 -
22:45:49

100 0,00 R$ 0,00 Sim

VVaalliiddaaddee ddaass PPrrooppoossttaass
FFoorrnneecceeddoorr CCPPFF//CCNNPPJJ VVaalliiddaaddee ((ccoonnffoorrmmee eeddiittaall))

OTICA SRL EIRELI 16.756.117/0001-30 90 dias

OPTICA BRILLE EIRELI 53.559.019/0001-39 60 dias

PEREGO INDUSTRIA E COMERCIO DE LENTES LTDA 57.688.392/0001-40 60 dias

OCULOS E LENTES EIRELI 29.633.425/0001-10 60 dias

IInntteennççõõeess ddee RReeccuurrssoo,, RReeccuurrssooss ee CCoonnttrraarrrraazzõõeess
PPrraazzooss
IInntteennççããoo ddee RReeccuurrssoo RReeccuurrssoo CCoonnttrraarrrraazzããoo

- - - - - -

CChhaatt
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DDaattaa AAppeelliiddoo FFrraassee

03/05/2022 - 11:53:53 Sistema O processo foi Anulado de Ofício por iniciativa do pregoeiro.

03/05/2022 - 11:53:53 Sistema Motivo: O processo apresenta divergência de horário limite de recebimento das propostas e do horário de
abertura da sessão, entre o que está estipulado no edital e o que foi cadastrado na plataforma. Desta forma
se faz necessária a anulação do processo.

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR

Pregoeiro

CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI

Apoio

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA CORREA

Apoio
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AATTAA FFIINNAALL
Prefeitura Municipal de Curitibanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Pregão Eletrônico - 73/2022

DDaattaass RReelleevvaanntteess
PPuubblliiccaaddoo IInniicciioo ddee PPrrooppoossttaass LLiimmiittee ddee IImmppuuggnnaaççããoo FFiinnaall ddee PPrrooppoossttaass IInniicciioo ddaa SSeessssããoo

19/04/2022 13:48 20/04/2022 08:00 28/04/2022 19:00 03/05/2022 14:15 03/05/2022 14:16

IItteennss LLiicciittaaddooss
CCóóddiiggoo PPrroodduuttoo VV.. RReeffeerrêênncciiaa QQttddee QQttddee MMíínn.. UUnniiddaaddee SSiittuuaaççããoo

0001 LÂMPADA PAR 1000W AERO 220V 410,00 6 - UN Homologado

DDooccuummeennttooss AAnneexxaaddooss aaoo PPrroocceessssoo
DDaattaa DDooccuummeennttoo

18/04/2022 edital_73_2022.pdf

18/04/2022 73 prefe.pdf

MMeennssaaggeennss EEnnvviiaaddaass ppeelloo PPrreeggooeeiirroo
DDaattaa AAssssuunnttoo FFrraassee

03/05/2022 - 14:34 Negociação aberta para o processo
73/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 73/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/05/2022 - 14:35 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 16:35.

HHaabbiilliittaaddooss
CCóóddiiggoo PPrroodduuttoo FFoorrnneecceeddoorr MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee VVaalloorr ddee

RReeffeerrêênncciiaa
QQuuaannttiiddaaddee VVaalloorr TToottaall

0001 LÂMPADA PAR 1000W
AERO 220V

JANAINA SARETO
VOLPI

lâmpada pp 410,00 6 2.460,00

DDeeccllaarraaççõõeess OObbrriiggaattóórriiaass
TTííttuulloo DDeeccllaarraaççããoo

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

PPrrooppoossttaass EEnnvviiaaddaass
00000011 -- LLÂÂMMPPAADDAA PPAARR 11000000WW AAEERROO 222200VV
FFoorrnneecceeddoorr CCNNPPJJ//CCPPFF DDaattaa MMooddeelloo MMaarrccaa// FFaabbrriiccaannttee QQuuaannttiiddaaddee LLaannccee VVaalloorr TToottaall LLCC

112233//22000066

JANAINA SARETO
VOLPI

32.050.743/0001-
62

03/05/2022 -
10:30:52

lâmpada pp 6 R$ 520,00 R$ 3.120,00 Sim
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VVaalliiddaaddee ddaass PPrrooppoossttaass
FFoorrnneecceeddoorr CCPPFF//CCNNPPJJ VVaalliiddaaddee ((ccoonnffoorrmmee eeddiittaall))

JANAINA SARETO VOLPI 32.050.743/0001-62 60 dias

LLaanncceess EEnnvviiaaddooss
00000011 -- LLÂÂMMPPAADDAA PPAARR 11000000WW AAEERROO 222200VV
DDaattaa VVaalloorr CCNNPPJJ SSiittuuaaççããoo

03/05/2022 - 10:30:52 520,00 (proposta) 32.050.743/0001-62 - JANAINA
SARETO VOLPI

Válido

03/05/2022 - 14:43:23 410,00 32.050.743/0001-62 - JANAINA
SARETO VOLPI

Válido

DDooccuummeennttooss ddooss FFoorrnneecceeddoorreess
FFoorrnneecceeddoorr DDaattaa//HHoorraa EEnnvviiaaddoo ppoorr NNúúmmeerroo ÓÓrrggããoo ddee

EExxppeeddiiççããoo
DDaattaa ddee
EExxppeeddiiççããoo

DDaattaa ddee VVaalliiddaaddee AArrqquuiivvoo

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:20

Jessica Julhão 32050743000162 RFB 20/11/2018 - CNPJ

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:21

Jessica Julhão 2022 tjrs 27/04/2022 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:21

Jessica Julhão 29183380 SEFAZ 30/03/2022 28/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:21

Jessica Julhão 29183380 SEFAZ 30/03/2022 28/05/2022 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:22

Jessica Julhão 2022042502304704734419 CEF 25/04/2022 24/05/2022 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:23

Jessica Julhão 3697623/2022 TST 29/01/2022 29/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:24

Jessica Julhão - - 31/05/2019 - Contrato Social

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:24

Jessica Julhão - PME 25/04/2022 24/07/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:25

Jessica Julhão - rfb 18/01/2022 17/07/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

JANAINA
SARETO VOLPI

03/05/2022 -
10:28

Jessica Julhão - - - - Documentos Adicionais

IInntteennççõõeess ddee RReeccuurrssoo,, RReeccuurrssooss ee CCoonnttrraarrrraazzõõeess
PPrraazzooss
IInntteennççããoo ddee RReeccuurrssoo RReeccuurrssoo CCoonnttrraarrrraazzããoo

03/05/2022 - 17:06 - - - -

CChhaatt
DDaattaa AAppeelliiddoo FFrraassee

03/05/2022 - 14:20:13 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

03/05/2022 - 14:20:23 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

03/05/2022 - 14:20:23 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

03/05/2022 - 14:20:23 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 1,00 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

03/05/2022 - 14:20:23 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

03/05/2022 - 14:20:27 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

03/05/2022 - 14:20:27 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

03/05/2022 - 14:22:06 Pregoeiro Informo que não serão aceitos lances vencedores superiores ao valor de referência. Favor verificar
possibilidade de melhorar o lance, deixando-o igual ou inferior ao valo de referência.

03/05/2022 - 14:30:28 Sistema O item 0001 foi encerrado.
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03/05/2022 - 14:34:41 Sistema O item 0001 teve como arrematante JANAINA SARETO VOLPI - ME com lance de R$ 520,00.

03/05/2022 - 14:34:42 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

03/05/2022 - 14:35:00 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 16:35.

03/05/2022 - 14:36:28 Pregoeiro Senhor licitante, se o valor de sua proposta permanecer acima do valor de referência, a proposta será
desclassificada.

03/05/2022 - 14:43:23 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 410,00.

03/05/2022 - 14:49:51 Sistema O fornecedor JANAINA SARETO VOLPI enviou uma nova proposta readequada.

03/05/2022 - 16:36:34 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JANAINA SARETO VOLPI.

03/05/2022 - 16:36:38 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 17:06.

03/05/2022 - 18:39:20 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

03/05/2022 - 18:39:25 Sistema O item 0001 foi adjudicado por ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR.

03/05/2022 - 18:39:43 Sistema O Item 0001 foi homologado por KLEBERSON LUCIANO LIMA.

ORLANDO KANTOVISCK JUNIOR

Pregoeiro

CRISTIANE JAQUELINE PEREIRA SANDRI

Apoio

MARILISE FRANÇA DA ROCHA

Apoio
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Câmara muniCipal

ATA PP 5 2022
Publicação Nº 3869318

 

                     
                       MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

 

                     CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2022 
Rua Archias Ganz, n. 288, Centro, Curitibanos/SC, CEP: 89.520-000; Telefone: (49) 3241-1511; E-mail: camara@camaracuritibanos.sc.gov.br 

 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2022 

 

Objeto: Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte 
prestadora de serviços comuns de publicidade e divulgação de assuntos de 
interesse público (informativos, notas, comunicados, orientações, publicações legais 
e publicações institucionais) e atividades do Poder Legislativo Municipal de 
Curitibanos. 

 

1 – Entrega dos Envelopes 

Procederam a entrega dos envelopes “1” e “2” em conformidade com o edital as 
empresas:  

 

MF COMUNICAÇÃO LTDA – CNPJ 44.898.671/0001-97 

A SEMANA EDITORA LTDA – CNPJ 81.632.135/0001-71 

 

2 - Abertura da Sessão 

Às 14:00 horas do dia 25 de abril de 2022, reuniram-se na sala de reuniões da 
Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos/SC, o Pregoeiro Ronaldo 
Spricigo e os membros da Equipe de Apoio: Jocimar Afonso Coelho e Josette Ivana 
Almeida Closs, designados pela Portaria nº 5, de 23 de abril de 2021, com base nas 
Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, dentre outros dispositivos legais aplicados a 
espécie, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão 
Presencial nº 5/2022, tipo menor preço por lote. O Pregoeiro declarou aberta a 
sessão, realizou a leitura do edital e de seus anexos, abriu espaço para perguntas e 
após sanadas todas as dúvidas passou à fase de credenciamento. 

 

3 – Credenciamento 

Declarando aberta a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou que os 
representantes apresentassem os documentos exigidos no item 2.3 do Edital. Após 
analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas 
as empresas abaixo relacionadas, com seus respectivos representantes: 

 

MF COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 44.898.671/0001-97) – Representante: Mariana 
Flanklin Rossi. 
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                       MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

 

                     CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2022 
Rua Archias Ganz, n. 288, Centro, Curitibanos/SC, CEP: 89.520-000; Telefone: (49) 3241-1511; E-mail: camara@camaracuritibanos.sc.gov.br 

 

 

A SEMANA EDITORA LTDA (CNPJ 81.632.135/0001-71) – Representante: Hélio 
Westphal. 

 

Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura 
das propostas dos licitantes. 

 

4 - Das Propostas 

Inicialmente o pregoeiro solicitou que todos os presentes verificassem os envelopes 
e os rubricassem, passando-se posteriormente à abertura dos envelopes contendo 
as propostas de preço. Foi concedido aos presentes acesso a todos os documentos 
constantes nos envelopes e solicitando que os rubricassem. Após, o Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio passaram à analise da adequação das propostas aos requisitos do 
Edital.  

Foram consideradas aceitas as seguintes propostas, por estarem em consonância 
com o Edital: 

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

1 MF COMUNICAÇÃO LTDA 44.898.671/0001-97 R$ 7.680,00 

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

4 A SEMANA EDITORA LTDA 81.632.135/0001-71 R$ 27.720,00 

 

 

5 – Da Etapa de Lances 

Considerando que apenas um licitante apresentou proposta nos lotes I e IV, 
impossibilitando assim a etapa de lances, passou o Pregoeiro para a fase de 
negociação, nos termos do Item 5.16 do edital, obtendo-se o seguinte resultado:  

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

1 MF COMUNICAÇÃO LTDA 44.898.671/0001-97 R$ 7.668,00 
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                       MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

 

                     CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2022 
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LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

4 A SEMANA EDITORA LTDA 81.632.135/0001-71 R$ 27.720,00 

 

Os licitantes declararam que não possuem condições de melhorar ainda mais a 
proposta. O Pregoeiro, face essa manifestação e por entender que as propostas 
ofertadas são vantajosas ao Poder Público, declara vencedores da etapa de lances 
do presente Pregão Presencial os seguintes fornecedores: 

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

1 MF COMUNICAÇÃO LTDA 44.898.671/0001-97 R$ 7.668,00 

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

4 A SEMANA EDITORA LTDA 81.632.135/0001-71 R$ 27.720,00 

 

6 - Da Habilitação 

Após a classificação provisória das licitantes, foram abertos os envelopes de 
habilitação das empresas primeiras colocadas (Envelope 2), conferidos os 
documentos e verificado a autenticidade das certidões apresentadas.  

Analisada a documentação o Pregoeiro e a Equipe de Apoio consideram habilitada a 
empresa MF COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ 44.898.671/0001-97) por apresentar os 
documentos de habilitação em conformidade com o Edital, e inabilitada a Empresa A 
SEMANA EDITORA LTDA (CNPJ 81.632.135/0001-71) por apresentar a Certidão de 
enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte expedida a mais de 60 (sessenta) da data de realização do processo licitatório 
(Expedida em 23/02/2022) em discordância ao inciso 3.7 “d” do Edital.  

 

O Pregoeiro e a equipe de apoio declararam vendedores do presente processo 
licitatório:  

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

1 MF COMUNICAÇÃO LTDA 44.898.671/0001-97 R$ 7.668,00 

2 DESERTO    

3 DESERTO    
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4 FRUSTRADO   

 

7 - Da fase de Apresentação de Recursos 

Após a classificação dos vencedores, foi disponibilizado aos licitantes a 
apresentação de recurso de forma imediata e motivada, mas nenhum licitante 
manifestou interesse em recorrer.  

 

8 - Da Adjudicação 

O Pregoeiro e a equipe de apoio adjudicaram os objetos do certame aos vencedores 
da licitação: 

 

LOTE EMPRESA CNPJ PROPOSTA 

1 MF COMUNICAÇÃO LTDA 44.898.671/0001-97 R$ 7.668,00 

 

 

9 - Da Ocorrências na Sessão Pública 

Não houve ocorrências dignas de nota. 

 

10 - Encerramento da Sessão 

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, 
lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada 
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 

 
 

Ronaldo Spricigo 
Pregoeiro 

 
 

Jocimar Afonso Coelho  
Equipe de Apoio 

 
 

Josette Ivana Almeida Closs 
Equipe de Apoio 

 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 671

                     
                       MUNICÍPIO DE CURITIBANOS 

 

                     CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 5/2022 
Rua Archias Ganz, n. 288, Centro, Curitibanos/SC, CEP: 89.520-000; Telefone: (49) 3241-1511; E-mail: camara@camaracuritibanos.sc.gov.br 

 

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de 
julgamento:  
 
 

Mariana Flanklin Rossi 
(MF Comunicação Ltda) 

 
 
 

Hélio Westphal 
(A Semana Editora Ltda) 
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Dionisio Cerqueira

prefeitura

1º T.A. CONTRATO 27-2021 - PREGAO PRESENCIAL 55-2021 - PMDC
Publicação Nº 3868599

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9C92E92415B62758966386CCAFE4041C8991856F
Contrato N°: 27/2021 Seq.: 1 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
Contratada: COMUNICACOES KOLLENBERG LTDA
Valor: R$ 39.960,00
Vigência: Início: 20/05/2022 Término: 20/05/2023
Licitação: 55/2021
Objeto da Contração: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE 
CAMPANHAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO AÇÕES E PROGRA-
MAS A SEREM DESENVOLVIDOS, BEM COMO INFORMATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO E DE AVISOS EM GERAL E TAMBÉM PARA
THYAGO W. G. GONÇALVES
Prefeito Municipal

1º T.A. CONTRATO 28-2021 - PREGAO PRESENCIAL 55-2021 - PMDC
Publicação Nº 3868606

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 726E53B80D2A9A0D8969BA65FD4FFA49C00D5CB3
Contrato N°: 28/2021 Seq.: 1 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
Contratada: RCO COMUNICACOES - EIRELI
Valor: R$ 45.240,00
Vigência: Início: 20/05/2022 Término: 20/05/2023
Licitação: 55/2021
Objeto da Contração: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE 
CAMPANHAS DE CUNHO INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PROMOVENDO AÇÕES E PROGRA-
MAS A SEREM DESENVOLVIDOS, BEM COMO INFORMATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO E DE AVISOS EM GERAL E TAMBÉM PARA
THYAGO W. G. GONÇALVES
Prefeito Municipal

4º T.A. CONTRATO 110-2018 - PREGAO PRESENCIAL 61-2018 - FMS
Publicação Nº 3871225

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15E12BAA8FA7D27DAA003A12E0906D8F50E23751
Contrato N°: 110/2018 Seq.: 4 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo)
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA
Contratada: HD COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT
Valor: R$ 5.600,00
Vigência: Início: 07/06/2022 Término: 07/06/2023
Licitação: 61/2018
Objeto da Contração: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E COLORIDA 
COM FRENTE E VERSO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO
THYAGO W. G. GONÇALVES
Prefeito Municipal

5º T.A. CONTRATO 70-2018 - PREGAO PRESENCIAL 61-2018 - PMDC
Publicação Nº 3870765

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4750D8B9F3C44D5B652D0071FFDE0C1559AB6E8C
Contrato N°: 70/2018 Seq.: 5 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
Contratada: HD COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT
Valor: R$ 8.450,00
Vigência: Início: 07/06/2022 Término: 07/06/2023
Licitação: 61/2018
Objeto da Contração: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E COLORIDA 
COM FRENTE E VERSO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA
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THYAGO W. G. GONÇALVES
Prefeito Municipal

5º T.A. CONTRATO 71-2018 - PREGAO PRESENCIAL 61-2018 - PMDC
Publicação Nº 3870617

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1C2E08E5254585ED6CA527E4A537690CF819A6D5
Contrato N°: 71/2018 Seq.: 5 Tipo: Aditivo de Prazo e Valor (Acréscimo)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
Contratada: MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
Valor: R$ 3.150,00
Vigência: Início: 07/06/2022 Término: 07/06/2023
Licitação: 61/2018
Objeto da Contração: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA E COLORIDA 
COM FRENTE E VERSO AUTOMATICO, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE e SECRETARIA MUNICIPAL DE
THYAGO W. G. GONÇALVES
Prefeito Municipal
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Dona Emma

prefeitura

DECRETO Nº 056/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870551

DECRETO Nº 056/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Remaneja dotação de um grupo de natureza de despesa para outro, no orçamento vigente do Município de Dona Emma.

NERCI BARP, Prefeito Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso VI do 
art. 79 da Lei Orgânica do Município, de 31 de março de 1990, e de conformidade com o art. 7º da Lei Municipal nº 1653/2021, de 30 de 
novembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da seguinte modalidade de aplicação do orçamento vigente do Município 
de Dona Emma:
Órgão .......... : 06 Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade ...... : 06.001 Setor de Educação
Atividade....: 2.511 Apoio a Educação Especial
Recursos ...... : 0.1.00.0000 Recursos Ordinários

Modalidade..: 3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 
(82) ...................................................: 10.000,00

TOTAL ..............................................................: 10.000,00

Art. 2º Por conta da anulação do artigo anterior, fica suplementada no mesmo grupo de natureza de despesa, a seguinte modalidade de 
despesa do orçamento vigente do Município de Dona Emma:
Órgão .......... : 06 Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Unidade ...... : 06.001 Setor de Educação
Atividade....: 2.511 Apoio a Educação Especial
Recursos ...... : 0.1.00.0000 Recursos Ordinários
Modalidade..: 3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas (83) ....................................... : 10.000,00

TOTAL ..............................................................: 10.000,00

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

Dona Emma (SC), 03 de maio de 2022.
NERCI BARP
Prefeito Municipal

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 3º da Lei 
1540/2017, de 19 de setembro de 2017.

RUBENS STANKE
Contabilista, respondendo pelo expediente da Secretaria de  Administração, Finanças e Planejamento

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2022
Publicação Nº 3871590

MUNICÍPIO DE DONA EMMA – SANTA CATARINA

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 25/2022.
CONTRATANTE: Município de Dona Emma – CNPJ nº 83.102.426/0001-83. CONTRATADA: PI Engenharia e Construções Eireli - cnpj sob 
nº 23.017.355/0001-99. OBJETO: Contratação de empresa para a execução da obra de construção da Praça Municipal do Centenário de 
Dona Emma, com área total de 3.720,00 m², a ser edificada junto ao Complexo Desportivo Municipal, com recursos oriundos de Emenda 
Parlamentar Impositiva, resultante de Transferência de Recursos realizada pelo Estado de Santa Catarina ao Município de Dona Emma, com 
previsão na Portaria SEF n. 535/2021”, de conformidade com o projeto básico de engenharia e com o que determina o Processo Licitatório 
nº. 13/2022, proveniente do Edital de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 02/2022. VALOR TOTAL: R$ 355.511,38. 
VIGÊNCIA: De 03/05/2022 a 03/11/2022. FORO: Comarca de Presidente Getúlio/SC. DATA: Dona Emma (SC), 03 de maio de 2022. ASSI-
NATURAS: Nerci Barp pelo Município de Dona Emma e Daniel Gonçalves da Silva pela empresa PI Engenharia e Construções Eireli.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2022
Publicação Nº 3871623

MUNICÍPIO DE DONA EMMA – SANTA CATARINA

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 26/2022.
CONTRATANTE: Município de Dona Emma – CNPJ nº 83.102.426/0001-83. CONTRATADA: Empreiteira De Mao De Obra Cipriani LTDA - CNPJ 
sob nº. 81.823.577/0001-03. OBJETO: Contratação de empresa para a execução da obra de construção de um portal de acesso ao Muni-
cípio de Dona Emma, com recursos oriundos de Transferência Especial realizada pelo Estado de Santa Catarina, de acordo com o Processo 
SGPe SCC 2171/2022”, de conformidade com o projeto básico de engenharia e com o que determina o Processo Licitatório nº. 15/2022, 
proveniente do Edital de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 03/2022. VALOR TOTAL: R$ 280.113,28. VIGÊNCIA: De 
03/05/2022 a 03/11/2022. FORO: Comarca de Presidente Getúlio/SC. DATA: Dona Emma (SC), 03 de maio de 2022. ASSINATURAS: Nerci 
Barp pelo Município de Dona Emma e Claudir Cipriani pela empresa Empreiteira De Mao De Obra Cipriani LTDA.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 26/2022
Publicação Nº 3869191

 

MUNICÍPIO DE DONA EMMA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.102.426/0001-83CNPJ: (47) 3364-2800

89155-000 - Dona Emma

Telefone:
Rua Alberto Koglin, 3493 - CentroEndereço:

Nr.:   4/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

26/2022

03/05/2022

CONTRATAÇÃO DO “GRUPO HARMONIA DO BAILE” PARA ANIMAÇÃO MUSICAL
NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO MUNICÍPIO DE DONA
EMMA A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2022.

26/2022

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

4/2022 - IL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 03/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

ATANASIO RODRIGUES DE LIMA 22094202968

R$ 1.212,001,000 1.212,00001 - SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO HARMONIA DO
BAILE NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 13 E
15 DE MAIO DE 2022. - Marca:

UN

R$ 1.212,00Total geral:

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDescrição da Despesa Dotação
R$ 1.212,0006.002.13.392.0018.2105.3.3.90.00.00REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES

03/05/2022Dona Emma,

________________________________________
NERCI BARP - Prefeito Municipal
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Doutor Pedrinho

prefeitura

DECRETO Nº 33/2022
Publicação Nº 3868258

DECRETO nº 33, de 29 de abril de 2022.
Altera a redação do Parágrafo Único do artigo 2º do Decreto nº 44, de 16/08/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, in-
ciso I, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04/04/1990; e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 143/2018, na Lei 
Federal nº 4.320/1964 e na Lei Complementar Federal nº 101/2000;

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a redação do Parágrafo Único do artigo 2º do Decreto nº 44, de 16/08/2021, na forma que segue:

“Art. 2º - ..........

Parágrafo Único - O bem móvel relacionado no “caput” deste artigo será transferido para a Unidade Responsável mediante Termo de Ces-
são de Uso, na forma da Lei, para que esta assuma integralmente as despesas regulares de manutenção e guarda, exceto as despesas de 
rastreamento e monitoramento, bem como exerça o seu controle e fiscalize o uso adequado.

Art. 3º - ............” (NR)

Art. 2º - O bem móvel de que trata o artigo 2º do Decreto nº 44, de 16/08/2021, será mantido no serviço de rastreamento e monitoramento 
contratado pelo Poder Executivo, correndo-se a despesa respectiva pela Unidade Orçamentária da Secretaria de Administração e Finanças.

Parágrafo Único – Exceto o previsto no caput deste artigo, será de responsabilidade do Poder Legislativo, enquanto vigir o Termo de Cessão 
de Uso, arcar com o custeio das despesas regulares de manutenção e guarda, incluindo-se combustíveis, lubrificantes, licenciamento anual, 
seguro, manutenção preventiva e reparos necessários ao perfeito funcionamento e utilização, bem como outros encargos que vierem a 
incidir sobre o bem.

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

MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 29 de abril de 2022; 34º ano de Fundação; 32º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC

O presente decreto foi devidamente registrado e publicado na forma determinada pela legislação vigente.

JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

DECRETO Nº 35/2022
Publicação Nº 3868271

DECRETO nº 35, de 29 de abril de 2022.
Inclui parágrafo único no artigo 4º do Decreto nº 27, de 06/04/2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO - SC, no uso da competência privativa que lhe confere o artigo 52 c/c artigo 72, inciso 
I, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 04 de Abril de 1990; e com fundamento nos artigos 234 a 249 e 370 a 375 da Lei Comple-
mentar nº 17, de 20/12/2002, e alterações;

DECRETA:
Art. 1º - Ficam incluído parágrafo único no artigo 4º do Decreto nº 27, de 06/04/2022, com a seguinte redação:

“Art. 4º - ..........

Parágrafo Único – A Taxa de Coleta de Lixo será lançada na forma do artigo 373 do Código Tributário Municipal – LC nº 17/2002, conside-
rando-se a frequencia de coleta correspondente a dois (02) dias por semana.

Art. 5º - ............” (NR)

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO, em 29 de abril de 2022; 34º ano de Fundação; 32º ano de Emancipação Política.
HARTWIG PERSUHN
Prefeito de Doutor Pedrinho/SC

O presente decreto foi devidamente registrado e publicado na forma determinada pela legislação vigente.

JOÃO OSLIN ODORIZZI
Chefe de Gabinete.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
Publicação Nº 3869120

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 53/2021
Considerando-se:
- o resultado do Pregão Presencial nº 55/2021, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e le-
gislação pertinente, as propostas e as cláusulas do Contrato Administrativo nº 53/2021 (Objeto: Prestação de serviços profissionais de fisio-
terapia para atender a demanda de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Doutor Pedrinho – SC);

- a necessidade de atendimento domiciliar de pacientes acamados e/ou com mobilidade reduzida, diretamente pela CONTRATADA, visto que 
o MUNICÍPIO não dispõe de motorista e veículo para transporte da profissional da CONTRATADA entre a Unidade Básica de Saúde (local de 
prestação dos serviços, conforme item 4.1 do Contrato) e a residência dos usuários do SUS/Rede Municipal de Saúde;

- a possibilidade de adoção do preço fixado no Contrato Administrativo nº 18/2020 para remuneração do deslocamento com veículo próprio 
do profissional que irá prestar os serviços;

- a disponibilidade de veículo da própria CONTRATADA para tais deslocamentos, a existência de dotações orçamentárias consignadas na 
proposta orçamentária 2022 e a previsão de alteração do Contrato, conforme item 6.1, alínea “d”, de sua Cláusula Sexta e artigos 58, I, e 
65 da Lei nº 8.666/93;

As partes, de um lado o MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 
79.373.775/0001-62, com endereço na Rua Brasília, nº 02, Centro, CEP. 89126-000, na cidade de Doutor Pedrinho/SC, neste ato represen-
tado pelo Prefeito HARTWIG PERSUHN, doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro a Empresa REVITTALIS FISIOTERAPIA 
E PILATES - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.967.855/0001-21, situada à Rua Frei Ernesto, nº 55, Sala 2, Bairro Santa Maria, CEP. 
89.124-000, na cidade de Benedito Novo - SC, neste ato representado pela senhora JESSICA JANAINA PERSUHN, CPF sob nº 077.395.429-
54, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 
53/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO:
1.1 - O objeto do Contrato Administrativo nº 53/2021, firmado em 07/12/2021, fica acrescido do seguinte item:

Item Unid. Quant. Descrição do Objeto
Valor Proposto
Unitário Total

1 HORA 960 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA AO MUNICÍPIO DE DOUTOR 
PEDRINHO/SC. R$ 38,00 R$ 36.480,00

2 KM 3.600
ATENDIMENTO DOMICILIAR SOB DEMANDA (SOMENTE SE SOLICITADO PELO MUNI-
CÍPIO): DESLOCAMENTO DA PROFISSIONAL (COTADO POR QUILÔMETRO RODADO A 
PARTIR DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL).

R$ 0,99 R$ 3.564,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 40.044,00

1.2 - A despesa decorrente deste Termo Aditivo corre a conta das dotações orçamentárias estabelecidas na Cláusula Segunda do Contrato 
Administrativo nº 53/2021, suplementadas, se necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO:
2.1 - As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo nº 53/2021, ficam mantidas e ratificadas.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, para os fins de direito.

Doutor Pedrinho - SC, em 29 de abril de 2022.
MUNICÍPIO     CONTRATADA
HARTWIG PERSUHN – Prefeito   JESSICA JANAINA PERSUHN

GESTOR/FISCAL DO CONTRATO
Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social

Exame e aprovação da minuta deste Contrato pela Assessoria Jurídica (Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93):

LUIZ CLAUDIO KADES
OAB/SC 17.692
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PORTARIA 4301/2022
Publicação Nº 3871658

PORTARIA 4301, DE 03 DE MAIO DE 2022
NOMEIA INTEGRANTES PARA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS DE UNIFORME PARA ATUAR NO PROCESSO LICITATÓRIO N° 
016/2022, PREGÃO 007/2022.

Severino Jaime Schimdt, Prefeito Municipal de Erval Velho/SC, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:
Art. 1º. Nomear os membros a seguir relacionadas para comporem a Comissão de Avaliação de Amostras de Uniforme para atuar no Pro-
cesso Licitatório n° 016/2022, Pregão 007/2022:

I – Taciane Paula Téo;
II – Simara Pedroso Vettori;
III – Fábio Antonio Filipin;
IV – Ronaldo Piovesan;
V – Amanda Einsfeld;
VI – João Luis Weist.

Art. 2º. O exercício da função é considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 03 de maio de 2022.
Severino Jaime Schimdt
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

Taciane Paula Téo
Secretária de Administração e Finanças
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CONCURSOS 001/2022 CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA
Publicação Nº 3871701

 

 
 

EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022, DE 22 DE FEVEREIRO 2022. 
 

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A prefeitura Municipal de Erval Velho, convoca os candidatos habilitados e classificados nas 
provas objetivas, em conformidade ao item 8.2 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2022, 
para realização das PROVAS PRÁTICAS, a realizar-se no dia, horário e local apontados nesta 
convocação. 

 
1. DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS PRÁTICAS 
1.1. Somente estará autorizada a participação dos candidatos classificados e listados 

abaixo. 
1.2. A prova prática  para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas será realizada 

no município de Erval Velho, na data prevista já em Edital, Anexo V, em 07 de Maio 
de 2022 (Sábado). 

1.3. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas em outro dia, horário 
ou fora do local designado. 

1.4. O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência do horário 
marcado, munido de documento de identidade, juntamente com sua Carteira Nacional 
de Habilitação conforme exigência estabelecida em Edital.  

1.5. Será feita chamada no local de espera sendo que o candidato que não comparecer 
no horário previsto e/ou atrasar por qualquer motivo, estará automaticamente 
eliminado. 

 
2. DO HORÁRIO DE INICIO E LOCAL DAS PROVAS PRÁTICAS 
2.1. O local para a realização das provas práticas, será na Garagem de Máquinas da 

Prefeitura Municipal, Rua Coronel Honorato Vieira, S/N, próximo ao bairro Colina das 
Flores. 

2.2. Horário de Inicio das Provas: 8 Horas. 
 

3. LISTA DOS  CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A PROVA PRÁTICA. 
 

MOTORISTA 
Inscrição Candidato Situação 

0010 ADILSON BARBOSA DOS SANTOS CLASSIFICADO 
0719 ALCIONE JOSE ALVES DA SILVA CLASSIFICADO 
0629 DIORDI GOMERCINDO PALOSCKI CLASSIFICADO 
0214 FRANCIONI ADRIANO CONTE CLASSIFICADO 
0856 JUCEMAR CAMILO TESSER CLASSIFICADO 
0743 MARCO AURELIO CASSANIGA CLASSIFICADO 
0674 NOEL XAVIER DE OLIVEIRA CLASSIFICADO 
0680 PABLO NEYLON ZANCANARO CLASSIFICADO 
0093 RAFAEL GIRARDI CLASSIFICADO 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

Inscrição Candidato Situação 
0468 ELIMAR JUNIOR LIMA DE ALMEIDA CLASSIFICADO 
0820 JOEL ZACZESKI CLASSIFICADO 
0485 VALDERI DA SILVA JUNIOR CLASSIFICADO 
0458 TIAGO RONALDO FEDRIGO CLASSIFICADO 

 
Registra-se e publica-se, 

Publica-se em 02 de Maio de 2022. 
APRENDER.COM 
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Faxinal dos Guedes

prefeitura

EDITAL 008-2022 SMAS
Publicação Nº 3867904

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F0C9D5A876A0D2E8A03A5698A89D63A2277449CA
AVISO DE PUBLICAÇÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2022 SMAS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Código registro TCE: F0C9D5A876A0D2E8A03A5698A89D63A2277449CA

O MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado de Santa Catarina, TORNA PÚBLICO que PUBLICA o Edital da licitação pública, regrada 
pelas disposições da Lei Federal n.10.520 de 17 de julho de 2002, mais o Decreto n. 172/2022 de 19 de abril 2022 e subsidiariamente a Lei 
Federal n. 8.666/93 de 21 de junho e 1993 e Lei Complementar 123/2006 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N. 0008/2022 SMAS – Menor Preço por Item, visando registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PARA TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e De acordo com as especificações, quantidades e valores máximos previstos 
neste edital e, estará recebendo os envelopes contendo às propostas de preços e os envelopes para habilitação das 07h30m às 08h00m 
horas do dia 17 de maio de 2022, na Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, sito à Av. Rio Grande do Sul, n. 458, Centro e às 08h30m 
neste mesmo dia e local realizará a abertura dos envelopes dos interessados. A íntegra do Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelos 
interessados no sítio do Município: www.faxinal.sc.gov.br ou junto ao Mural Público da Prefeitura de Faxinal dos Guedes, no átrio da Secre-
taria Municipal de Administração e Fazenda no horário das 07h30m às 11h30m e das 13h00 às 17h00m, de segunda a sexta-feira, na Av. 
Rio Grande do Sul, n. 458, fone/fax (0xx49) 3436-4340.

Faxinal dos Guedes/SC, 03 de maio de 2022.
JOÃO CARLOS ZANETTI
Prefeito Municipal em exercício

http://www.faxinaldosguedes.sc.gov.br
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Formosa do Sul

prefeitura

APOSTILAMENTO N.º 01/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2022
Publicação Nº 3868225

APOSTILAMENTO N.º 01/2022
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2022

Processo n.º 14/2022
Pregão Presencial p/ Registro de Preços n.º 06/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
O preço registrado para o item abaixo especificado, vencido pela empresa POSTO SANTO ANTONIO LTDA, passa a vigorar nos termos da 
Cláusula Primeira, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro preconizado no item 3 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 08/2022.

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste do valor registrado para o item 3, vencido pela empresa POSTO SANTO ANTONIO 
LTDA, registrado nas Ata de Registro de Preços em referência.

CLÁSULA SEGUNDA - DOS VALORES REAJUSTADOS
Município de Formosa do Sul (CNPJ 80.637.424/0001-09)
Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR REGISTRADO NOVO VALOR REGISTRADO
3 GASOLINA COMUM R$ 7,050 R$ 7,21

Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 11.460.159/0001-05)
Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR REGISTRADO NOVO VALOR REGISTRADO
3 GASOLINA COMUM R$ 7,050 R$ 7,21

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços acima citada.

Formosa do Sul, 03 de maio de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE DISPENSA Nº38/2022
Publicação Nº 3868899

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2022
PROCESSO ADM. Nº.: 38/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº.: 19/2022

CONSIDERANDO o disposto no § 3º do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o Município de Formosa do Sul manifesta 
interesse na seguinte contratação:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA AREA INDUSTRIAL, conforme des-
crição abaixo:
Item Unid. Descrição Quantidade
1 M PERFEURAÇÃO EM 6" DE 0 A 100 MTS 100
2 M PERFURAÇÃO EM 6" DE 100 A 200 MTS 100
3 M PERFURAÇÃO EM 6" DE 200 A 300 MTS 100
4 M TUBO DE REVESTIMENTO AÇO PRETO 6" PARA POÇO ARTESIANO 08
5 UN MÃO DE OBRA 01
6 UN SELO SANITÁRIO 01
7 UN TESTE DE VAZÃO COM GERADOR (24HORAS) 01

Deste modo, fica concedido o prazo de 03 (três) úteis (03/05/2022 a 06/05/2022) para a apresentação de propostas adicionais por eventuais 
interessados, nos termos da especificação do objeto acima referido.

Eventuais interessados poderão encaminhar a cotação/orçamento de forma eletrônica para o e-mail licitação@formosa.sc.gov.br, bem como 
de maneira presencial no endereço sito à Avenida Getúlio Vargas nº580, Centro, Formosa do Sul/SC (horário: 07h30min às 11h30min e das 
13h00min às 17h00min).

mailto:licitação@formosa.sc.gov.br
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FORMOSA DO SUL, 03 de abril de 2022.
JORGE ANTÔNIO COMUNELLO
PREFEITO MUNICIPAL

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA PARCERIA
Publicação Nº 3870382

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA PARCERIA
MUNICÍPIO:
FORMOSA DO SUL - SC

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE QUILOMBO - AAMQ

OBJETO: Instauração de Manifestação de Interesse Social para oitiva da sociedade, objetivando selecionar organização da sociedade civil, 
sem fins lucrativos, para firmar parceria, em regime de mútua cooperação, que envolve a concessão auxílio financeiro, por meio de Termo 
de Fomento, cujo objetivo é a seleção de 01 (uma) proposta para a consecução de atividade que envolva a prestação de serviços de con-
sultoria e assistência técnica visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade apícola no Município de Formosa do Sul – SC, bem 
como serviços relacionados à capacitação, apoio e melhoria da renda dos apicultores locais e, consequentemente, promover o incremento 
do movimento econômico municipal, tornando a região um polo na produção de mel e seus derivados.

Formosa do Sul - SC, 03 de maio de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO N.º 01/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2022
Publicação Nº 3868219

TERMO ADITIVO N.º 01/2022
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2022

O MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, re-
presentada, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Senhor JORGE ANTÔNIO COMUNELLO, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO 
DE FORMOSA DO SUL e a empresa VILDA ANA MALACARNE, com sede na av. Getúlio Vargas nº270, centro, cidade de FORMOSA DO SUL/
SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.663.994/0001-13, representada, neste ato, por VILDA ANA MALACARNE, em decorrência do Processo 
Administrativo nº 01/2022, homologado em 20/01/2022, nos termos da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e na Proposta Comercial, 
celebram a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de item constante do objeto licitado e a Ata de Registro de Preços 
em referência, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei de Licitação.

CLÁSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE ACRESCIDA

ITEM QUANT
ACRESCIDA ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁ-

RIO VALOR TOTAL

39 600

CARNE DE FRANGO, TIPO SASSAMI DE PRIMEIRA QUALIDADE - CARNE DE FRANGO, TIPO 
SASSAMI DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO, SEM TEMPE-
RO, SEM MANCHAS E PARASITAS. NÃO DEVERÁ APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS 
DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGE-
LAMENTO, INSPECIONADA. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍS-
TICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO; ATÓXICO; 
RESISTENTE; PESANDO 1KG. NO TRANSPORTE O PRODUTO DEVERÁ ESTAR CONGELADO, 
TRANSPORTADO EM VEÍCULO COM CARROCERIA FECHADA, ISOTÉRMICO, COM TEM-
PERATURA DE – 18°C OU INFERIOR, ASSEGURANDO QUE O PRODUTO SE MANTENHA 
CONGELADO DURANTE O TRANSPORTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INFORMA-
ÇÕES DO FABRICANTE, ORIGEM DO PRODUTO, INGREDIENTES, INFORMAÇÃO NUTRI-
CIONAL, ALERGÊNICOS, LOTE, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) OU SERVIÇO DE 
INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU (SIM) SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. NO MOMENTO 
DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ DISPOR NO MÍNIMO DE 6 MESES DE VALIDADE.

R$ 18,2800 R$ 10.968,00

R$ 10.968,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços acima citada.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 684

E, assim, por estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma.

Formosa do Sul, 03 de maio de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO   VILDA ANA MALACARNE
Prefeito Municipal    Representante Legal

TERMO ADITIVO N.º 01/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2021
Publicação Nº 3868124

TERMO ADITIVO N.º 01/2022
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 26/2021

O MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, re-
presentada, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Senhor JORGE ANTÔNIO COMUNELLO, doravante denominada simplesmente de MUNICÍPIO 
DE FORMOSA DO SUL e a empresa ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA, com sede na AC EUCLIDES BENJAMIM BODANESE nº425, 
CENTRO, cidade de QUILOMBO/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.931.194/0001-37, representada, neste ato, por Rogério Remussi, do-
ravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Administrativo nº 36/2021, homologado em 10 de Maio 
de 2021, nos termos da Lei nº 10.520/02, da Lei nº 8.666/93 e na Proposta Comercial, celebram a presente Ata de Registro de Preços, de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo de item constante do objeto licitado e a Ata de Registro de Preços 
em referência, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei de Licitação.

CLÁSULA SEGUNDA – DA QUANTIDADE ACRESCIDA

ITEM QUANT
ACRESCIDA ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

10 20 TUBO DE CONCRETO DE 080 
X 100CM R$ 199,00 R$ 3.980,00

R$ 3.980,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
3.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços acima citada.
E, assim, por estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma.

Formosa do Sul, 03 de maio de 2022.
JORGE ANTONIO COMUNELLO    ROGÉRIO REMUSSI
Prefeito Municipal     Representante Legal
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/FMS/2022
Publicação Nº 3870714

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09/FMS/2022
(Referente Pregão Eletrônico nº. 06/FMS/2022)

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE com sede na Rua João José Back, s/n, Centro, Forquilhinha/
SC, inscrita no CNPJ nº. 10.540.697/0001-47, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, Prefeito Municipal em Exercício, 
portador da Cédula de Identidade n° 1.746.727, e inscrito no CPF sob o n° 551.394.269-00, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e as 
empresas:

1. A G KIENEN & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº. 82.225.947/0001-65 estabelecida na Rua Benjamin Borges dos Santos, nº 98, Fraron, 
em Pato Branco-PR, neste ato representada pelo Sr. Ademir Geraldo Kienen, brasileiro, CI 10.167.901-2, CPF 329.374.669-15, contato (46) 
3224-2100, e-mail: licitacao@agkvida.com.br;

2. ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ nº. 00.802.002/0001-02 estabelecida na Estrada Boa Esperança, nº 
2320, Fundo Canoas, em Rio do Sul-SC, neste ato representada pelo Sr. Anacleto Ferrari, brasileiro, CI 1.428.772, CPF 523.140.819-00, 
contato (47) 3520-9000, e-mail: licitacoes@altermed.com.br;

3. CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº. 03.652.030/0001-70 estabelecida na Florenal 
Ribeiro, nº 1551, Santos Dumont, em Chapecó-SC, neste ato representada pelo Sr. Edivar Szymanski, brasileiro, CI 5051132966, CPF 
670.481.290-34, e/ou pelo Sr. Vilson Szymanski, brasileiro, CI 1021870736, CPF 162.522.250-53, contato (54) 3523-2700, e-mail: center-
medisc@centermedi.com.br;

4. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ME inscrita no CNPJ nº. 67.729.178/0005-72 estabelecida na Avenida Joana Rodri-
gues Jondral, nº 250, Cilo 2, em Londrina-PR, neste ato representada pelo Sr. Walter Prochnow Junior, brasileiro, CI 22.636.117-2, CPF 
139.498.468-59, contato (19) 3522-5800, e-mail: alessandra.rigo@rioclarense.com.br;

5. DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA inscrita no CNPJ nº. 76.472.349/0001-98 estabelecida na Avenida 
Brasil, nº 12285, Santa Cruz, em Cascavel-PR, neste ato representada pelo Sr. Celso Benedito Bevilacqua, brasileiro, CI 13.280.920-8, CPF 
134.834.989-15, contato (45) 3224-1834, e-mail: licitacoes@dimebras.com.br;

6. DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº. 16.970.999/0001-31 estabelecida na Rua Victório 
Luiz Zaffari, nº 107, Três Vendas, em Erechim-RS, neste ato representada pelo Sr. Jéssica Maria Marini, brasileiro, CI 4100070509, CPF 
031.606.300-21, contato (54) 3519-0702, e-mail: dmcmedicamentos@yahoo.com.br;

7. GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº. 17.472.278/0001-64 estabele-
cida na Rua Gotardo Mazzarolo, nº 16, Centro em Barão de Cotegipe-RS, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Marostica, brasileiro, CI 
1076099215, CPF 820.347.290-72, contato (54) 3523-2202, e-mail: licitacao@goldenplus.net.br;

8. LICIMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº. 
04.071.245/0001-60 estabelecida na Avenida das Indústrias, nº 275, Anchieta, em Porto Alegre-RS, neste ato representada pela Sra. Bruna 
Silveira Vicar, brasileiro, CI 3088148238, CPF 009.346.190-93, contato (51) 3076-8181, e-mail: licitacao@licimed.com.br;

9. MEDICAMENTOS DE AZ LTDA inscrita no CNPJ nº. 09.676.256/0001-98 estabelecida na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1.132, 
Centro em Francisco Beltrão-PR, neste ato representada pela Sra. Sirlei Fatima Follador, brasileiro, CI 13.961.473-9, CPF 465.988.800-25, 
contato (46) 3523-5454, e-mail: angeomed@gmail.com;

10. MEDIGRAM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ nº. 04.470.877/0001-05 estabelecida na Rua Itacolomi, nº 361, 
Centro, em Pato Branco-PR, neste ato representada pelo Sr. Egon Paulo Grams, brasileiro, CI 746.932-2, CPF 145.981.089-91, contato (46) 
3225-1002, e-mail: farmaceutica@medigram.com.br;

11. MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A inscrita no CNPJ nº. 07.752.236/0001-23 estabe-
lecida na Rua Norberto Otto Wild, nº 420, Imigrante, em Vera Cruz-RS, neste ato representada pela Sra. Adriana Wilke Marques, brasileiro, 
CI 6042943032, CPF 654.211.080-15, contato (51) 3718-7633, e-mail: licitacaomedlive@medlive.com.br;

12. PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA inscrita no CNPJ nº. 02.816.696/0001-54 estabelecida na Rua Padre Arnaldo Janssen, nº 1.452, Cara-
-Cara em Ponta Grossa-PR, neste ato representada pelo Sr. Fernando Parucker da Silva Junior, brasileiro, CI 3.804.296, CPF 006.538.939-57, 
contato (42) 2101-5151, e-mail: pontamed@pontamed.com.br;
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13. PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA inscrita no CNPJ nº. 81.706.251/0001-98 estabelecida na Rua João Amaral de 
Almeida, nº 100, Cidade Industrial, em Curitiba-PR, neste ato representada pelo Sr. Elcio Luís Bordignon, brasileiro, CI 5.591.020-0, CPF 
972.234.769-15, contato (41) 3165-7900, e-mail: promefarma@promefarma.com.br;

14. SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº. 05.847.630/0001-10 estabelecida na Estrada Samuel Aizemberg, nº 
1.100, Cooperativa, em São Bernardo do Campo-SP, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Lapinscki, brasileiro, CI 3032902151, CPF 
489.947.070-34, contato (48) 3348-2629, e-mail: soma.sc@somahospitalar.com.br;

Doravante denominada DETENTORA(s) DA ATA nos termos do Artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Muni-
cipal 53/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº. 06/FMS/2022, para REGISTRO DE 
PREÇOS, segundo as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto

1. A presente ATA tem por objetivo estabelecer cláusulas e condições gerais para REGISTRAR PREÇO para aquisição de medicamentos, para 
atendimento as unidades da rede municipal de saúde de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.

Cláusula Segunda – Dos preços Registrados

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são OS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO e estão disponíveis no site www.
forquilhinha.sc.gov.br

Cláusula Terceira – Do Prazo, Condições e Local de Entrega

1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às seguintes exigências:
1.1. Fornecer e entregar o objeto desta ATA, parceladamente, de acordo com as necessidades do Município de Forquilhinha, dentro das 
especificações e quantitativos solicitados, sempre através de requisições previamente emitidas.
1.2. O prazo e o local de entrega constarão expressamente nas requisições que deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas neste contrato.
1.3. Os produtos deverão ser entregues parceladamente, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Munici-
pal de Saúde, em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de fornecimento, por conta e risco da licitante, na 
Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde Município de Forquilhinha, localizada na Rua Cinquentenário Leonardo Steiner, nº 153, 
Centro, Forquilhinha –SC, em perfeito estado de conservação, de segunda a sexta feira, das 7h às 15h.
1.4. A validade do medicamento no momento de entrega deverá ser de no mínimo 80% do prazo de validade do medicamento, ressalvados 
os casos em que haja interesse da Instituição, nos quais o farmacêutico responsável poderá autorizar o recebimento dos medicamentos com 
validade inferior a 80% de sua validade plena, desde que o fornecedor formalize o compromisso da troca de todo o quantitativo excedente. 
As trocas deverão ocorrer após a solicitação da Contratante.
2. O objeto será transportado por conta e risco da DETENTORA DA ATA, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas 
na forma da Lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, nos locais pré-determinados nas requisições em todo o território do 
Município de Forquilhinha.
3. O setor competente do município processará a conferência dos produtos entregues, ou serviços executados, lavrando o termo de recebi-
mento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações exigidas.
3.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado e realizada a reposição do objeto num prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a partir da notificação da não aceitação.
4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do empenho, ficando 
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorre-
ções.
5. Nos casos da DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos 
produtos ou serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminha-
do à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.
6. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente do Município de Forquilhinha, 
com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta de preços pertencente ao processo licitatório, que independente-
mente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.
7. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos e serviços registrados.

Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Decreto 
Municipal 53/2013.
2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
2.1. Os reajustes e reequilíbrios de preços motivados pela DETENTORA DA ATA seguirão os padrões de avaliação previstos no Artigo 65 da 
Lei Federal nº. 8.666/93.
3. Os pedidos de reajustes/reequilíbrio deverão ser formalizados e protocolados no setor de protocolo do Município, em hipóteses com-
provadas de fatos imprevisíveis ou com consequências incalculáveis, retardando ou impedindo a execução do objeto, ou ainda, em casos 
extracontratuais e extraordinárias econômica.
4. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
improrrogável.

mailto:promefarma@promefarma.com.br
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Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do CERTIFICO na Nota Fiscal, através de Ordem Bancária ou na tesouraria 
da Secretaria de Administração e Finanças do Município.
1.1. O CERTIFICO pelo responsável do Município de Forquilhinha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respec-
tivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.
1.2. Na Nota Fiscal deverá constar, necessariamente, o número do Processo de Licitação e o número da Autorização de Fornecimento.
1.3. A empresa contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do número e a data de assinatura do contrato, os dados bancários: 
Banco, Agência e nº Conta-Corrente.
1.4. O prazo de pagamento previsto só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Forquilhinha/SC, postergando-se, em caso 
negativo, para o primeiro dia útil.
2. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo Fiscal do Contrato será procedida conforme reza o edital de chama-
mento do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro.
3. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil 
ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.

Cláusula Sexta – Da Autorização de Fornecimento

1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador sendo obrigatório 
informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autori-
dade, ou a quem este delegar a competência para tanto.

Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:
1.1. Atestar as Notas Fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicara à Detentora da ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal no setor competente;
1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

2. Da Detentora da Ata:
2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
2.5. Fornecer o objeto dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.

Cláusula Oitava – Das Penalidades e Sanções Administrativas

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
A) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
B) apresentar documentação falsa;
C) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
D) ensejar o retardamento da execução do objeto;
E) não mantiver a proposta;
F) cometer fraude fiscal;
G) comportar-se de modo inidôneo.

2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas neste Edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
A) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se 
como atraso a não entrega equipamento no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda 
do Contrato
B) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na 
alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
C) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção 
não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
D) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, 
no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do produto não serem entregues a partir da data aprazada.
E) de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação 
fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.
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4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999.

6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela administração quando:
1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justi-
ficativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
Autoridade Competente do Município.

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada mediante solicitação por escrito da Detentora, comprovando estar impossibi-
litada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, na ocorrência das hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facul-
tada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização e Gestão da Ata

1. A Sra. Daiani Cechinel, será a Fiscal desta Ata, sendo dela a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida execução 
do mesmo.
1.1. A Sra. Luciane Fernandes da Rosa auxiliará a fiscal no recebimento do objeto, a fim de elucidar qualquer dúvida ou entrega em desa-
cordo com as exigências do edital, que dependam de análise técnica.

2. A Sr. Diego Melo, Secretário de Saúde será a Gestor desta Ata, sendo dele a responsabilidade de acionados os meios pertinentes, quando 
necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

Cláusula Décima Segunda – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Eletrônico nº. 06/FMS/2022, seus anexos e a proposta da Detentora desta Ata.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, 
pelo Decreto Municipal nº. 53/2013 e pelo Decreto Municipal n° 167, de 15/08/2018 (microempresa), no que não colidir as normas aplicá-
veis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, re-
nunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente, feito em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só e jurídico efeito, perante o Fiscal abaixo assinado.

Forquilhinha/SC, 03 de maio de 2022.
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES Empresa Detentora da Ata
Prefeito Municipal Representante Legal: Sirlei Fatima Follador

A G KIENEN & CIA LTDA - EPP MEDIGRAM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Empresa Detentora da Ata Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Ademir Geraldo Kienen Representante Legal: Egon Paulo Grams

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPI-
TALARES S/A
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Empresa Detentora da Ata Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Anacleto Ferrari Representante Legal: Adriana Wilke Marques

CENTERMEDI – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Empresa Detentora da Ata Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Edivar Szymanski e/ou Vilson Szymanski Representante Legal: Fernando Parucker da Silva Junior

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ME PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Empresa Detentora da Ata Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Walter Prochnow Junior Representante Legal: Elcio Luís Bordignon

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Empresa Detentora da Ata Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Celso Benedito Bevilacqua Representante Legal: Marcelo Lapinscki

DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D’ MEDICAMENTOS EIRELI Daiani Cechinel
Empresa Detentora da Ata Fiscal da Ata
Representante Legal: Jéssica Maria Marini

GOLDENPLUS – COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA-
RES LTDA Luciane Fernandes da Rosa

Empresa Detentora da Ata Farmacêutica
Representante Legal: Marcelo Marostica

LICIMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODU-
TOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Bruna Silveira Vicar

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/PMF/2022
Publicação Nº 3868088

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 27/PMF/2022
(Referente Pregão Presencial nº. 68/PMF/2022)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, com sede na Avenida 25 de julho, 3.400, Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC, ins-
crita no CNPJ nº. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, Prefeito Municipal, portador da Cédula 
de Identidade n° 1.746.727, e inscrito no CPF sob o n° 551.394.269-00, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa BRAMBILA 
TRUCK CENTER EIRELI inscrita no CNPJ nº. 24.012.349/0001-01 estabelecida na Rodovia BR-101, KM 403, São Cristóvão, em Maracajá - SC, 
neste ato representada pelo Sr. Tiago Brambila, brasileiro, CI 4.521.246, CPF 055.987.609-24, Contato (48) 3523-0262 – (48) 99644-9394, 
doravante denominada DETENTORA(s) DA ATA nos termos do Artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 
53/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 68/PMF/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, 
segundo as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto

1. A presente ata tem por objetivo REGISTRAR PREÇO de óleo ARLA 32 para consumo dos veículos de diversas secretarias, fundos e fun-
dações do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.

Cláusula Segunda – Dos preços Registrados

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são OS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO e estão disponíveis no site www.
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Cláusula Terceira – Do Prazo, Condições e Local de Entrega

1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor competente do Município, deverá atender às seguintes exigências:
1.1. Fornecer e entregar o objeto desta ATA, parceladamente, de acordo com as necessidades do Município de Forquilhinha, dentro das 
especificações e quantitativos solicitados, sempre através de requisições previamente emitidas.
1.2. O prazo e o local de entrega constarão expressamente nas requisições que deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas neste contrato.
1.3. O prazo de entrega a ser exigido nas requisições será de no máximo 07 (sete) dias a partir da data de recebimento das mesmas.

2. O objeto será transportado por conta e risco da DETENTORA DA ATA, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas 
na forma da Lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, nos locais pré-determinados nas requisições em todo o território do 
Município de Forquilhinha.

3. O setor competente do município processará a conferência dos produtos entregues, ou serviços executados, lavrando o termo de recebi-
mento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações exigidas.
3.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado e realizada a reposição do objeto num prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a partir da notificação da não aceitação.

4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do empenho, ficando 
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorre-
ções.

5. Nos casos da DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos 
produtos ou serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminha-
do à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

6. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente do Município de Forquilhinha, 
com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta de preços pertencente ao processo licitatório, que independente-
mente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

7. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos e serviços registrados.

Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Decreto 
Municipal 53/2013.

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
2.1. Os reajustes e reequilíbrios de preços motivados pela DETENTORA DA ATA seguirão os padrões de avaliação previstos no Artigo 65 da 
Lei Federal nº. 8.666/93.

3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
improrrogável.

Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do CERTIFICO na Nota Fiscal, através de Ordem Bancária ou na tesouraria 
da Secretaria de Administração e Finanças do Município.
1.1. O CERTIFICO pelo responsável do Município de Forquilhinha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respec-
tivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.
1.2. Na Nota Fiscal deverá constar, necessariamente, o número do Processo de Licitação e o número da Autorização de Fornecimento.
1.4. A empresa contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do número e a data de assinatura do contrato, os dados bancários: 
Banco, Agência e nº Conta-Corrente.
1.5. O prazo de pagamento previsto só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Forquilhinha/SC, postergando-se, em caso 
negativo, para o primeiro dia útil.

2. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo Fiscal do Contrato será procedida conforme reza o edital de chama-
mento do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro.

3. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil 
ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.

Cláusula Sexta – Da Autorização de Fornecimento

1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador sendo obrigatório 
informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
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1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autori-
dade, ou a quem este delegar a competência para tanto.

Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:
1.1. Atestar as Notas Fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicara à Detentora da ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal no setor competente;
1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

2. Da Detentora da Ata:
2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
2.5. Fornecer o objeto dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.

Cláusula Oitava – Das Penalidades e Sanções Administrativas

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
A) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
B) apresentar documentação falsa;
C) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
D) ensejar o retardamento da execução do objeto;
E) não mantiver a proposta;
F) cometer fraude fiscal;
G) comportar-se de modo inidôneo.

2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas neste Edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
A) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se 
como atraso a não entrega equipamento no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda 
do Contrato
B) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na 
alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
C) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção 
não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
D) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, 
no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do produto não serem entregues a partir da data aprazada.
E) de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação 
fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.
4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999.

6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela administração quando:
1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justi-
ficativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
Autoridade Competente do Município.
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3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada mediante solicitação por escrito da Detentora, comprovando estar impossibi-
litada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, na ocorrência das hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facul-
tada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização e Gestão da Ata

1. O Sr. Felix Kammer, será a Fiscal desta Ata, sendo dela a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida execução do 
mesmo.

2. O Sr. Ricardo Alexandre Ximenes, Secretário de Administração e Finanças será o Gestor desta Ata, sendo dela a responsabilidade de 
acionados os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Com-
petente quando convir.

Cláusula Décima Segunda – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Presencial nº. 68/PMF/2022, seus anexos e a proposta da Detentora desta Ata.

2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, 
pelo Decreto Municipal nº. 53/2013 e pelo Decreto Municipal n° 167, de 15/08/2018 (microempresa), no que não colidir as normas aplicá-
veis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, re-
nunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente, feito em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só e jurídico efeito, perante o Fiscal abaixo assinado.

Forquilhinha/SC, 03 de maio de 2022.
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI
Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Tiago Brambila

Felix Kammer
Fiscal da Ata

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/PMF/2022
Publicação Nº 3868223

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 28/PMF/2022
(Referente Pregão Presencial nº. 69/PMF/2022)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, com sede na Avenida 25 de julho, 3.400, Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC, ins-
crita no CNPJ nº. 81.531.162/0001-58, neste ato representado pelo Sr. JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, Prefeito Municipal, portador da Cédula 
de Identidade n° 1.746.727, e inscrito no CPF sob o n° 551.394.269-00, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa DOUGLAS 
SALVATICO DE LIMA inscrita no CNPJ nº. 20.651.310/0001-83 estabelecida na Rua Irma Norberta Ogniewski, 151, Clarissa, em Forquilhi-
nha-SC, neste ato representada pelo Sr. Douglas Salvatico de Lima, brasileiro, CI 4.781.672, CPF 066.832.249-78, Contato (48) 99637-7714, 
doravante denominada DETENTORA(s) DA ATA nos termos do Artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Municipal 
53/2013 e demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº. 69/PMF/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, 
segundo as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Do Objeto
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1. A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição, de forma parcelada, de água mineral para atendimento em 
diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Forquilhinha/SC, para futuras aquisições.

Cláusula Segunda – Dos preços Registrados

1. Os valores unitários dos bens registrados nesta ata são OS CONSTANTES NA PLANILHA EM ANEXO e estão disponíveis no site www.
forquilhinha.sc.gov.br

Cláusula Terceira – Do Prazo, Condições e Local de Entrega

1. A DETENTORA DA ATA, quando solicitada pelo setor de compras do Município, deverão atender as seguintes exigências:
A) A entrega do objeto é de responsabilidade da licitante e deverá ser realizada em todos os espaços das secretarias, fundos e fundações 
municipais, incluindo postos de saúde, unidades escolares e outros espaços que forem necessários no perímetro municipal.
B) Para cada entrega não haverá quantidade mínima, o quantitativo solicitado será de acordo com a demanda do Município.
C) O prazo e o local de entrega constarão expressamente nas requisições que deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas neste edital de licitação.
D) O prazo de entrega a ser exigido nas requisições será de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
E) Os produtos serão transportados por conta e risco da licitante fornecedora, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exi-
gidas na forma da Lei vigente.

2. O objeto será transportado por conta e risco da DETENTORA DA ATA, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas 
na forma da Lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, nos locais pré-determinados nas requisições em todo o território do 
Município de Forquilhinha.

3. O setor competente do município processará a conferência dos produtos entregues, ou serviços executados, lavrando o termo de recebi-
mento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do produto entregue em desacordo com as especificações exigidas.
3.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado e realizada a reposição do objeto num prazo máximo de 02 (dois) 
dias, a partir da notificação da não aceitação.

4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do empenho, ficando 
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorre-
ções.

5. Nos casos da DETENTORA DA ATA não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a substituição dos 
produtos ou serviços não aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminha-
do à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

6. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente do Município de Forquilhinha, 
com base nas exigências previstas no Edital e de acordo com a proposta de preços pertencente ao processo licitatório, que independente-
mente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

7. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações e adquirir os produtos e serviços registrados.

Cláusula Quarta – Da Vigência e Revisão de Preços

1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e Decreto 
Municipal 53/2013.

2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo 
dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
2.1. Os reajustes e reequilíbrios de preços motivados pela DETENTORA DA ATA seguirão os padrões de avaliação previstos no Artigo 65 da 
Lei Federal nº. 8.666/93.

3. O prazo de validade da ata de registro de preços será por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
improrrogável.

Cláusula Quinta – Da Forma e Condições de Pagamento

1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do CERTIFICO na Nota Fiscal, através de Ordem Bancária ou na tesouraria 
da Secretaria de Administração e Finanças do Município.
1.1. O CERTIFICO pelo responsável do Município de Forquilhinha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respec-
tivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.
1.2. Na Nota Fiscal deverá constar, necessariamente, o número do Processo de Licitação e o número da Autorização de Fornecimento.
1.4. A empresa contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura, além do número e a data de assinatura do contrato, os dados bancários: 
Banco, Agência e nº Conta-Corrente.
1.5. O prazo de pagamento previsto só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Forquilhinha/SC, postergando-se, em caso 
negativo, para o primeiro dia útil.

2. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo Fiscal do Contrato será procedida conforme reza o edital de chamamento 
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do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro.

3. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil 
ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato.

Cláusula Sexta – Da Autorização de Fornecimento

1. A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo Órgão Gerenciador sendo obrigatório 
informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
1.1. A emissão das Notas de Empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autori-
dade, ou a quem este delegar a competência para tanto.
Cláusula Sétima – Das Obrigações

1. Do Município:
1.1. Atestar as Notas Fiscais a efetiva entrega do objeto desta ata;
1.2. Aplicara à Detentora da ATA penalidade, quando for o caso;
1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva Nota Fiscal no setor competente;
1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção.

2. Da Detentora da Ata:
2.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
2.3. Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
2.4. Fornecer o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
2.5. Fornecer o objeto dentro dos padrões exigidos nesta ata, no edital de licitação e seus anexos.

Cláusula Oitava – Das Penalidades e Sanções Administrativas

1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
A) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
B) apresentar documentação falsa;
C) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
D) ensejar o retardamento da execução do objeto;
E) não mantiver a proposta;
F) cometer fraude fiscal;
G) comportar-se de modo inidôneo.

2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas neste Edital ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
A) de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor global do contrato, limitada a 10% do mesmo valor, entendendo-se 
como atraso a não entrega equipamento no prazo total compreendido pelo prazo contratual de entrega estabelecido na cláusula segunda 
do Contrato
B) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na 
alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
C) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pela recusa em corrigir qualquer defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção 
não se efetivar nos 02 (dois) dias úteis que se seguirem à data da comunicação formal do defeito;
D) de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, 
no prazo e condições estabelecidas, bem como no caso do produto não serem entregues a partir da data aprazada.
E) de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação 
fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 
defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 
1999.

6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Cláusula Nona – Do Cancelamento da Ata de Registro de Preços
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1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela administração quando:
1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justi-
ficativa aceitável;
1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
1.4. Tiver presentes razões de interesse público devidamente demonstrados e justificados pela administração;

2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
Autoridade Competente do Município.

3. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada mediante solicitação por escrito da Detentora, comprovando estar impossibi-
litada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, na ocorrência das hipóteses previstas na Lei Federal 8.666/93 e Alterações.
3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facul-
tada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes.

Cláusula Décima Primeira – Da Fiscalização e Gestão da Ata

1. O Sr. Junior Sperfeld dos Santos, será o Fiscal desta Ata, sendo dela a competência de fiscalizar e receber o objeto, garantindo a devida 
execução do mesmo.

2. O Sr. Ricardo Alexandre Ximenes, Secretário de Administração e Finanças será o Gestor desta Ata, sendo dela a responsabilidade de 
acionados os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Com-
petente quando convir.

Cláusula Décima Segunda – Das Disposições Finais

1. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital de Pregão Presencial nº. 69/PMF/2022, seus anexos e a proposta da Detentora desta Ata.
2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, suas alterações, com as disposições da Lei Federal 10.520/2002, 
pelo Decreto Municipal nº. 53/2013 e pelo Decreto Municipal n° 167, de 15/08/2018 (microempresa), no que não colidir as normas aplicá-
veis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

Cláusula Décima Terceira – Do Foro

1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato, re-
nunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

2. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente, feito em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma para um só e jurídico efeito, perante o Fiscal abaixo assinado.

Forquilhinha/SC, 03 de maio de 2022.
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

DOUGLAS SALVATICO DE LIMA
Empresa Detentora da Ata
Representante Legal: Douglas Salvatico de Lima

Junior Sperfeld dos Santos
Fiscal da Ata

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 94/2021
Publicação Nº 3869017

ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 94/2021
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRATADO – BCL EMPREENDIMENTOS LTDA

DO OBJETO – Contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica e passeios públicos, com extensão de 149,72 
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metros da Rua Airton Senna, Bairro Cidade Alta, Município de Forquilhinha/SC, por meio do Contrato de Repasse nº. 906277/2020, Opera-
ção nº. 1073190-59 firmado junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR);

DO PRAZO – Fica acrescido 43 (quarenta e três) dias ao prazo de execução do Contrato PMF nº 94/2021, passando sua data final de 
03/05/2022 para 15/06/2022, conforme ofício do setor de engenharia.
Fica prorrogada a vigência do contrato por igual período, passando seu vencimento para 14/06/2027 (último prazo de execução + garantia).

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA – 03 de maio de 2022.

JOSE CLAUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 17/2021
Publicação Nº 3867983

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 17/2021
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA

CONTRATADO – SILVESTRE JARDINAGEM LTDA

DO OBJETO – contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos para corte de grama, 
poda de árvores e limpeza dos inços dos pisos dos pátios e jardins e manutenção das pinturas dos muros interna e externamente (alvenaria, 
grades e telas) e meios fios das praças públicas, centros comunitários, ruas, rodovias, prédios públicos (exceto educação e saúde).

DA REPACTUAÇÃO – Em razão da Convenção Coletiva de Trabalho 2022, ficam repactuados os valores do Contrato PMF nº 17/2021. Tudo 
nos termos da Cláusula Segunda, item 4.1. do Instrumento Contratual e conforme Parecer Econômico-Financerio. O valor unitário (por 
pessoa) mensal passa de R$ 3.170,59, para R$ 3.398,24 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte quatro centavos), retroagindo 
seus efeitos a 30 de março de 2022.

DO VALOR – Em decorrência da repactuação que trata a Cláusula Primeira deste termo, faz-se necessário aditivar o valor de R$ 46.440,60 
(quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos) ao contrato, a fim efetivar o pagamento do reajuste para o período 
de 30/03/2022 a 30/03/2023, conforme planilha:

Item Categoria Quant. Majoração mensal por 
unidade/pessoa

Majoração mensal para 
equipe de 17 pessoas

Majoração Anual para 
equipe de 17 pessoas

01

Mão de obra, ferramentas e equipamentos para 
corte de grama, poda de árvores e limpeza dos 
inços dos pisos dos pátios e jardins e manutenção 
das pinturas dos muros interna e externamente 
(alvenaria, grades e telas) e meios fios das praças 
públicas, centros comunitários, ruas, rodovias, 
prédios públicos.

12 meses R$ 227,65 R$ 3.870,05 R$ 46.440,60

Valor total do Aditivo: R$ 46.440,60

DO ORÇAMENTO – As despesas decorrentes deste termo aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Dotação 243.

DO FUNDAMENTO LEGAL – Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA – 29 de abril de 2022.

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES
Prefeito Municipal



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 697

HOMOLOGAÇÃO PE Nº 06/FMS/2022
Publicação Nº 3870710

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA          

CNPJ:

RUA JOÃO JOSÉ BACK        

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

10.540.697/0001-47

88850-000

-

Forquilhinha - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  6/2022 - PE

3/2022

6/2022

09/03/2022

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em

vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

6/2022

6/2022-PE

PREGÃO ELETRÔNICO

29/04/2022

29/04/2022

A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de medicamentos, para 

atendimento as unidades da rede municipal de saúde de Forquilhinha/SC, para período de 12 meses

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

A G KIENEN & CIA LTDA     (8244)

35

Furosemida 10 mg/mL 2 mL - Marca: SANTISA SANTISA

AMP 1.000,00  0,0000 1,25    1.250,00

36

Gliconato de Cálcio 10% 10 mL - Marca: HALEXISTAR HALEXISTA

AMP 200,00  0,0000 2,35    470,00

65

Tiocolchicosídeo 2 mg/mL 2 mL (EV/ IM) - Marca: SANOFI SANOFI

AMP 1.800,00  0,0000 4,45    8.010,00

66

Triancinolona acetonida 1 mg/ g 10 g - Marca: GERMED GERMED

BS 100,00  0,0000 2,63    263,00

Total do Fornecedor: 9.993,00

ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.     (6337)

5

ANLODIPINO, BESILATO 5MG - Marca: GEOLAB BESILAPIN/154

CP 145.000,00  0,0000 0,026  3.770,00

18

Cloreto de Sódio 0,9% 100 mL  (Sistema Aberto) - Marca:

FARMAX-AMARAL SORIMA

FR 8.000,00  0,0000 1,6241 12.992,80

24

Dopamina , Cloridrato 5 mg/ mL 10 mL - Marca: CRISTALIA

CRISTALIA/

AMP 100,00  0,0000 3,0667 306,67

26

Enalapril, Maleato 20 mg (Sulcado) - Marca: CIMED CIMED

(GENERIC

UN 150.000,00  0,0000 0,064  9.600,00

29

ERITROMICINA 50 MG/ML 60 ML - Marca: PRATI DONADUZZI

RUBR

FR 100,00  0,0000 5,80    580,00

32

Fenobarbital 100 mg/mL 2 mL - Marca: CRISTALIA FENOCRIS/1

AMP 100,00  0,0000 1,99    199,00

Total do Fornecedor: 27.448,47

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     (8600)

6

Azitromicina  500 mg - Marca: PHARLAB CX C 500 AZI

UN 45.000,00  0,0000 0,59    26.550,00

10

Carbonato de Cálcio 1250 mg - Marca: FITOWAY CX C 1200 CA

UN 11.000,00  0,0000 0,05    550,00

11

Carbonato de Cálcio 1250 mg + Colecalciferol 400 UI - Marca:

FITOWAY CX C/ 1.200

UN 25.000,00  0,0000 0,06    1.500,00

22

Diclofenaco Potássico  50 mg - Marca: GEOLAB cx c/ 500 POL

UN 18.000,00  0,0000 0,074  1.332,00

25

Doxazosina 4 mg - Marca: PRATI D CX C/30 GENE

CP 12.000,00  0,0000 0,178  2.136,00

Forquilhinha,   29   de  Abril   de   2022.

--------------------------------------------------------------------------

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA          

CNPJ:

RUA JOÃO JOSÉ BACK        

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

10.540.697/0001-47

88850-000

-

Forquilhinha - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  6/2022 - PE

3/2022

6/2022

09/03/2022

Folha:  2/3

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     (8600)

31

FENITOINA 100 MG-COMPRIMIDO - Marca: HIPOLABOR CX C/

500

UN 26.000,00  0,0000 0,10    2.600,00

41

ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 20 MG - Marca: ZYDUS CX C/

100 GENE

CP 30.000,00  0,0000 0,15    4.500,00

42

ISOSSORBIDA, MONONIDRATO 40 MG - Marca: ZYDUS CX C/

20 GENER

CP 5.000,00  0,0000 0,328  1.640,00

55

Nifedipina 10 mg - Marca: BRAINFARMA CX C 30 N

UN 3.000,00  0,0000 0,14    420,00

59

Prednisona 5 mg  - Marca: SANVAL CX C 500 GENE

UN 25.000,00  0,0000 0,06    1.500,00

62

Sulfadiazina de Prata 1% 50 g  - Marca: NATIVITA CX C/ 200 G

BS 200,00  0,0000 5,90    1.180,00

63

SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G EM PASTA - Marca:

NATIVITA CX C/ 1 GEN

PT 50,00  0,0000 36,90    1.845,00

Total do Fornecedor: 45.753,00

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA     (8773)

9

Carbamazepina 20 mg/mL 100 mL - Marca: SANVAL/HIPOLABOR

1.1

FR 400,00  0,0000 8,15    3.260,00

53

Miconazol, Nitrato 2% 28 g - Marca: HIPOLABOR 1.1343.017

BS 500,00  0,0000 2,08    1.040,00

67

Valproato de Sódio 500 mg - Marca: BIOLAB SANUS 1.0974.

UN 100.000,00  0,0000 0,42    42.000,00

Total do Fornecedor: 46.300,00

DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT     (8812)

44

LEVONORGERTREL 0,75MG 2 COMP. - Marca: Cimed Cimed

CP 200,00  0,0000 2,30    460,00

Total do Fornecedor: 460,00

DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI     (8776)

46

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE 2% + EFINEFRINA, CLORIDRATO

- Marca: hypofarma hypofarma

FR 100,00  0,0000 5,04    504,00

Total do Fornecedor: 504,00

GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H     (8683)

57

Ondansetrona, Cloridrato 2 mg/mL 2 mL - Marca: HIPOLABOR

HIPOLABOR

AMP 4.000,00  0,0000 4,14    16.560,00

Total do Fornecedor: 16.560,00

LICIMED DIST. DE MEDIC. C. E PROD. MED. HOSP. LTDA     (7200)

8

Budesonida 50 mcg  - Marca: EUROFARMA NOEX

FR 300,00  0,0000 22,40    6.720,00

60

Risperidona 3  mg - Marca: EUROFARMA RISS

UN 9.000,00  0,0000 0,18    1.620,00

Total do Fornecedor: 8.340,00

MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP     (7916)

27

EPINEFRINA CLORIDRATO OU HEMITARTARATO DE 1MG 1ML

- Marca: HIPOLABOR HIPOLABOR

AMP 500,00  0,0000 1,449  724,50

39

Haloperidol 5 mg/mL 1 mL - Marca: HYPOFARMA HYPOFARMA

AMP 300,00  0,0000 2,90    870,00

68

Venlafaxina  75mg - Marca: MEDLEY MEDLEY

CP 75.000,00  0,0000 0,639  47.925,00

Total do Fornecedor: 49.519,50

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.     (7708)

12

Carvedilol 6,25 mg  - Marca: EMS EMS

UN 11.000,00  0,0000 0,097  1.067,00

Forquilhinha,   29   de  Abril   de   2022.

--------------------------------------------------------------------------

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORQUILHINHA          

CNPJ:

RUA JOÃO JOSÉ BACK        

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

10.540.697/0001-47

88850-000

-

Forquilhinha - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.:  6/2022 - PE

3/2022

6/2022

09/03/2022

Folha:  3/3

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.     (7708)

34

FINASTERIDA 5 MG - Marca: EMS EMS

CP 8.000,00  0,0000 0,322  2.576,00

Total do Fornecedor: 3.643,00

MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI     (8242)

14

Cloreto de Sódio 0,9 % 100 mL (Sistema Fechado) - Marca:

FARMACE 110850001021

FR 13.000,00  0,0000 2,319  30.147,00

15

Cloreto de Sódio 0,9% 250 mL  (Sistema Fechado) - Marca:

FARMACE 110850001020

FR 6.000,00  0,0000 3,0499 18.299,40

21

Diazepam 5 mg - Marca: HYPERA  155840121002

UN 6.000,00  0,0000 0,0422 253,20

37

Glicose 5% 250 mL (Sistema Fechado) - Marca: FARMACE

110850022010

FR 300,00  0,0000 3,1705 951,15

Total do Fornecedor: 49.650,75

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA     (6878)

1

ACICLOVIR 50MG/G 10G - Marca: PRATI DONADUZZI GENE

BS 100,00  0,0000 2,206  220,60

2

Adenosina 3 mg/ mL 2 mL - Marca: HIPOLABOR GENERICO

AMP 400,00  0,0000 8,96    3.584,00

13

CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML - Marca: SAMTEC NT

AMP 200,00  0,0000 0,51    102,00

23

Digoxina 0,25 mg - Marca: PHARLAB GENERICO

UN 15.000,00  0,0000 0,126  1.890,00

47

Loratadina 10 mg  - Marca: VITAMEDIC LORASLIV

UN 58.000,00  0,0000 0,114  6.612,00

48

Loratadina 1 mg/mL 100 mL - Marca: PRATI DONADUZZI GENE

FR 2.600,00  0,0000 2,677  6.960,20

51

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML - Marca: MARIOL GENERICO

FR 500,00  0,0000 1,012  506,00

Total do Fornecedor: 19.874,80

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.     (7332)

43

Levodopa 200 mg + Benserazida 50 mg  - Marca: ROCHE

PROLOPA 250 10

UN 12.000,00  0,0000 1,20    14.400,00

45

Levotiroxina Sódica 25 mg - Marca: MERCK EUTHYROX 10089

UN 52.000,00  0,0000 0,14    7.280,00

61

Sinvastatina 20 mg  - Marca: SANDOZ GENÉRICO 1004

UN 201.000,00  0,0000 0,0689 13.848,90

Total do Fornecedor: 35.528,90

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     (6913)

56

Omeprazol 20 mg  - Marca: BELFAR OMOPREL

UN 345.000,00  0,0000 0,09    31.050,00

64

Tenoxicam  20 mg - Marca: EUROFARMA EUROFARMA

AMP 100,00  0,0000 6,50    650,00

Total do Fornecedor: 31.700,00

Total Geral: 345.275,42

Forquilhinha,   29   de  Abril   de   2022.

--------------------------------------------------------------------------

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO RP 68/PMF/2022
Publicação Nº 3868092

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE FORQUILHINHA                         

CNPJ:

AVENIDA 25 DE JULHO, 3.400  

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

81.531.162/0001-58

88850-000

-

Forquilhinha - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  68/2022 - PR

68/2022

11/04/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em

vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

68/2022

68/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

28/04/2022

28/04/2022

A presente Licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para futura aquisição de óleo ARLA 32 para 

consumo dos veículos de diversas secretarias, fundos e fundações do Município de Forquilhinha/SC, 

para o período de 12 meses.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

 LOTE:  1

BRAMBILA TRUCK CENTER EIRELI     (415157)

1

ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS - Marca: BLUE AIR

GL 100,00  0,0000     1,60 160,00

Total do Fornecedor: 160,00

Total Geral: 160,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Forquilhinha,   28   de  Abril   de   2022.

--------------------------------------------------------------------------

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL
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HOMOLOGAÇÃO RP 69/PMF/2022
Publicação Nº 3868227

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE FORQUILHINHA                         

CNPJ:

AVENIDA 25 DE JULHO, 3.400  

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

81.531.162/0001-58

88850-000

-

Forquilhinha - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  69/2022 - PR

69/2022

11/04/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em

vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

69/2022

69/2022-PR

PREGÃO PRESENCIAL

29/04/2022

29/04/2022

A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para a aquisição, de forma parcelada, de 

água mineral para atendimento em diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de 

Forquilhinha/SC, durante 12 meses.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

DOGLAS SALVATICO DE LIMA 06683224978     (12628)

1

ÁGUA MINERAL, POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM

EMBALAGENS PET/PP DE 500 ML PACOTE/FARDO COM 12

UNIDADES, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES

ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PRODUÇÃO MINERAL- DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA

E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 6 MESES) IMPRESSAS NA

EMBALAGEM DO PRODUTO. - Marca: Imperatriz

PCT 800,00  0,0000 13,00    10.400,00

2

ÁGUA MINERAL, POTÁVEL SEM GÁS ENVASADA EM GALÃO

PET/PP DE 5 LITROS, LACRADOS DENTRO DOS PADRÕES

ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PRODUÇÃO MINERAL DNPM E AGENCIA NACIONAL DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA

E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 06 MESES) IMPRESSAS NA

EMBALAGEM DO PRODUTO. - Marca: Imperatriz

UN 70,00  0,0000 7,00    490,00

3

ÁGUA MINERAL, POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GALÃO

PET/PP DE 10 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES

ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PRODUÇÃO MINERAL- DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA

E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 6 MESES) IMPRESSAS NA

EMBALAGEM DO PRODUTO. - Marca: Imperatriz

UN 70,00  0,0000 8,00    560,00

4

ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM

GARRAFÃO PET/PP DE 20 LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS

PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- DNPM E AGÊNCIA

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA,

PROCEDÊNCIA E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 6 MESES)

IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO - Marca: Imperatriz

UN 3.100,00  0,0000 10,00    31.000,00

Total do Fornecedor: 42.450,00

Total Geral: 42.450,00

Forquilhinha,   29   de  Abril   de   2022.

--------------------------------------------------------------------------

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL
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Fraiburgo

prefeitura

DECRETO Nº 449 - 2022
Publicação Nº 3870482

DECRETO Nº 449, DE 03 DE MAIO DE 2022. 
ALTERA O DECRETO Nº 256, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021, QUE NOMEIA PREGOEIROS, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E 
EQUIPE DE APOIO PARA PROCEDIMENTOS REFERENTES À REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL E 
ELETRÔNICO; NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
INDIRETA, AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o artigo 3º, inc. 
IV, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, com o artigo 7º, inciso II, do Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
com o artigo 5º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, artigo 16, inc. II, e com os artigos 9º, 10 e 11 do Decreto Municipal nº 29, de 01 de 
fevereiro de 2021;

DECRETA:
Art. 1º. O artigo 1º, do Decreto Municipal nº 256, de 18 de outubro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1°. Ficam nomeados para a realização de Pregões Presenciais e Eletrônicos de todos os órgãos da Administração Direta, Indireta, 
Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Fraiburgo, os servidores:
I -  Pregoeiros:
a) Roalves Polese;
b) Maurício Rodrigues Gogacz.
II - Pregoeira Substituta: Adrieli Piovezana
III - Equipe de Apoio dos Pregoeiros:
a) Jaqueline Rossete;
b) Willian Vockes.”

Art. 2º. O artigo 2º, do Decreto Municipal nº 256, de 18 de outubro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°. Ficam nomeados os servidores Maurício Rodrigues Gogacz (Presidente), Roalves Polese (Vice-Presidente), Adrieli Piovezana (Secre-
tária), Jaqueline Rossete (Membro) e Willian Vockes (Membro), para comporem a Comissão Permanente de Licitações de todos os órgãos 
da Administração Direta, Indireta, Autarquias, Fundos e Fundações do Município de Fraiburgo.”

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

GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 03 DE MAIO DE 2022. 
(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)
 RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração

O presente instrumento foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 3845 de 04/05/2022, disponibilizada no endereço eletrônico 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. 
Por ser expressão da 4verdade, firmo a presente.

EXTRATO 0004 MOTORISTA
Publicação Nº 3871740

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - 
ACT Nº. 0004 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas 
as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público do Município de Fraiburgo, para a função pública de Motorista, considerando que não existem aprovados 
para convocação e em lista de classificação para a função. O preenchimento de vagas será para o ano de 2022, podendo ser prorrogado, 
em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 186 de 3 de novembro de 2016. As inscrições serão realizadas exclusivamen-
te via INTERNET, por intermédio de inscrição eletrônica  no endereço eletrônico https://fraiburgo.atende.net/autoatendimento/servicos/
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inscricao-concurso-publico-e-processo-seletivo/, no período compreendido entre as 00hs do dia 5 de maio até 23:59 de 03 de junho de 
2022.. A íntegra do Edital estará disponível na internet no site “www.fraiburgo.atende.net”. Outras informações junto a Prefeitura Municipal 
de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3043.

Fraiburgo, 03 de maio de 2022
WILSON RIBEIRO CARDOSO JÚNIOR
Prefeito Municipal

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração, Planejamento e Inovação

PORTARIA 10522022
Publicação Nº 3871538

PORTARIA Nº 1052, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Exonera Servidor Público Municipal.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar a pedido a servidora GIANA ROBERTA FURTADO, brasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 004.916.819-33, nome-
ada no cargo de provimento efetivo de ODONTÓLOGO, com carga horária de 20 horas semanais, a partir de 03 de maio de 2022.

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

Fraiburgo, 03 de maio de 2022.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração

PORTARIA 10532022
Publicação Nº 3871547

PORTARIA Nº 1053, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Rescinde o contrato administrativo por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º – Rescindir a pedido o contrato de MERIELIKEM DE FÁTIMA MACIEL FERREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 
077.299.719-50, na função de AUXILIAR EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 03 
de maio de 2022.

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

Fraiburgo, 03 de maio de 2022.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração

PORTARIA 10542022
Publicação Nº 3871633

 PORTARIA Nº 1054, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre contratação por prazo determinado.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em 
conformidade com a Lei Municipal n.º 187/2016 de 03 de novembro de 2016 e alterações posteriores;

Em conformidade com o Edital nº 0002 de 07 de março de 2022 e Contrato Administrativo e em conformidade com a comunicação interna 
nº 0599/2022 da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
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Considerando a Lei 2294/2015, em sua Meta 2: “Universalizar o Ensino Fundamental de 09 anos para toda a população de 06 a 14 anos 
de idade e garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 
plano”;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário IVONETE APARECIDA XAVIER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 760.958.279-49, na 
função de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, com carga horária de 21:45 (vinte e uma horas e quarenta e cinco 
minutos) semanais, no período de 04 de maio de 2022 até 30 de junho de 2022.

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

Fraiburgo, 03 de maio de 2022.
WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 452 - 2022
Publicação Nº 3871514

 

DECRETO Nº 452, DE 03 DE MAIO DE 2022. 

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL 
DE  SELEÇÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0002, DE 07 
DE MARÇO DE 2022. 

O  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  ddee  FFrraaiibbuurrggoo,  Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições 

legais; 

DDEECCRREETTAA::

AArrtt..  11ºº.. Em face a implantação do novo sistema de Gestão de Pessoal, ficam encerradas as 

inscrições do Edital 0002 de 07 de março de 2022, e divulgada lista final de classificação conforme 

lista anexa.

AArrtt..  22ºº..   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC, 03 DE MAIO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WWIILLSSOONN  RRIIBBEEIIRROO  CCAARRDDOOSSOO  JJUUNNIIOORR

Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

  RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração

O  presente  instrumento  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios,  Edição  nº  33884455   de  0044//0055//22002222,  disponibilizada  no  endereço  eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da 

4verdade, firmo a presente.

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 11 de 11
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DECRETO Nº 453 - 2022
Publicação Nº 3871518

 

DECRETO Nº 453, DE 03 DE MAIO DE 2022. 

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE 
SELEÇÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER 
TEMPORÁRIO – ACT Nº. 0003, DE 15 DE MARÇO 
DE 2022. 

O  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  ddee  FFrraaiibbuurrggoo,  Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições 

legais; 

DDEECCRREETTAA::

AArrtt..  11ºº.. Em face a implantação do novo sistema de Gestão de Pessoal, ficam encerradas as 

inscrições do Edital 0003 de 15 de março de 2022, e divulgada lista final de classificação conforme 

lista anexa.

AArrtt..  22ºº..   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC, 03 DE MAIO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WWIILLSSOONN  RRIIBBEEIIRROO  CCAARRDDOOSSOO  JJUUNNIIOORR

Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

  RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração

O  presente  instrumento  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios,  Edição  nº  33884455   de  0044//0055//22002222,  disponibilizada  no  endereço  eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da 

4verdade, firmo a presente.

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 11 de 11
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DECRETO Nº 454 - 2022
Publicação Nº 3871524

 

DECRETO Nº 454, DE 03 DE MAIO DE 2022. 

DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL DE 
SELEÇÃO  PARA  CONTRATAÇÃO  EM  CARÁTER 
TEMPORÁRIO  –  ACT  Nº.  0001,  DE  10  DE 
FEVEREIRO DE 2022. 

O  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  ddee  FFrraaiibbuurrggoo,  Estado de Santa Catarina no uso de suas atribuições 

legais; 

DDEECCRREETTAA::

AArrtt..  11ºº.. Em face a implantação do novo sistema de Gestão de Pessoal, ficam encerradas as 

inscrições do Edital 0001 de 10 de fevereiro de 2022, e divulgada lista final de classificação conforme 

lista anexa.

AArrtt..  22ºº.. O código 1, 2, 4, 6 e 7 deixaram de ser divulgados por não haver inscritos

AArrtt..  33ºº..   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC, 03 DE MAIO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WWIILLSSOONN  RRIIBBEEIIRROO  CCAARRDDOOSSOO  JJUUNNIIOORR

Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

  RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração

O  presente  instrumento  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios,  Edição  nº  33884455   de  0044//0055//22002222,  disponibilizada  no  endereço  eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da 

4verdade, firmo a presente.

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 11 de 11
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001 E - 2022
Publicação Nº 3870454

 

EEDDIITTAALL  DDEE  CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  NNºº  000011  EE//22002222

O Município de Fraiburgo, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Municipal nº 030, de 28 de janeiro de 
2019,  torna  pública a  relação  de  famílias  cadastradas  e  convocadas,  conforme  a  lista  de  espera 
municipal,  para  exercer  o  uso  de  vagas  em  unidades  de  ensino  do  Município  de  Fraiburgo, 
especificamente quanto a crianças de seis meses a 4 anos no mês de Maio de 2022.

Regras a serem observadas:

I - a convocação para usufruto de vagas emana da lista de espera administrada pelo Município e 
cumpre as regras de administração da fila única de inscrição de famílias interessadas no uso deste 
serviço municipal;

II - no prazo de três dias úteis, a contar do dia seguinte desta publicação, os pais ou responsáveis  
pelas crianças inscritas devem confirmar o interesse mediante a apresentação de comprovante de 
trabalho  e  atualização de dados pessoais  junto as  unidades  escolares.  Os interessados  também 
poderão serão contactados pelo telefone de contato indicado no ato cadastral junto a fila única;

III  -  o  não  comparecimento  e  ou  apresentação  da  documentação  no  prazo  legal  representa 
desistência tácita e promoverá a reinclusão do cadastrado no final da fila de espera.

As vagas não aproveitadas no prazo legal serão aproveitadas na próxima chamada atendendo os 
inscritos  em  conformidade  com  a  lista  de  espera  e  fila  única  que  adiante  segue,  como  parte 
inseparável, identificando apenas o responsável e titular do cadastro realizado junto a Secretaria de 
Educação.

Fraiburgo (SC), 03 de maio de 2022.

DDEENNIILLSSOONN  DDAALLAAGGNNOOLL
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 11 de 11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RELATÓRIO 006 - MÊS DE ABRIL/2022 | CENTRAL DE VAGAS - FILA ÚNICA

A comissão de Matrículas da Central de Vagas - Fila Única, publica abaixo a lista de classificação e convocação dos seguintes candidatos, 
referente a segunda chamada do mês de abril:

C.E.I. AMÁBILE DE CARLI BRANDALISE
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

ANA CLÁUDIA PRADO DA SILVA 05/01/2022 FABIANA DIAS DO PRADO Berçário I Apto a Matrícula
ALEXCIA VALENTINA FERREIRA DOS 

SANTOS 29/01/2021 INDIANARA DIAS FERREIRA Berçário II Apto a Matrícula

ARTHUR MIGUEL MACIEL 30/10/2020 KAREN MACIEL Berçário II Apto a Matrícula
ARTHUR AMENADIEL BORGES DOS 

SANTOS 01/02/2021 SOLANGE BORGES Berçário II Apto a Matrícula

HENRY GABRIEL GOULARTE PEREIRA 14/04/2020 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 
GOULARTE PEREIRA Berçário II Apto a Matrícula

VINICIUS OSMAR FERREIRA ANTUNES 01/05/2020 ELIANE TELLES FERREIRA ANTUNES Berçário II Apto a Matrícula
AGATHA YASMIN FERREIRA ALMEIDA 29/03/2019 GRAZIELLI FERREIRA Maternal II Apto a Matrícula

LETÍCIA EMANUELLY BENITES DA SILVA 12/08/2018 MILCA SILENE BENITES Maternal II Apto a Matrícula
LUANA DA SILVA OLIVEIRA 01/12/2018 VANIA LEANDRO DE OLIVEIRA Maternal II Apto a Matrícula

YASMIN VITÓRIA MERGAREFO 
RODRIGUES 02/03/2019 PAOLA ANDRESSA MERGAREFO Maternal II Apto a Matrícula

TOTAL 10

C.E.I. ANTÔNIO PORTO BURDA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

JOÃO MIGUEL PADILHA DA SILVA 04/01/2022 GESSICA PADILHA DE SOUZA Berçário I Apto a Matrícula
LAURA VITÓRIA PALHANO XAVIER 25/07/2020 TATIANE PALHANO VIEIRA XAVIER Berçário II Apto a Matrícula

HELOÍSA FERREIRA DOS SANTOS 24/07/2019 TAINARA SOUZA FERREIRA DOS 
SANTOS Maternal I Apto a Matrícula

ALEXSANDER GAEL MATTOS DA SILVA 18/12/2018 SIMONE FATIMA DE MATTOS Maternal II Apto a Matrícula
TOTAL 4

C.E.M. SÃO CRISTÓVÃO
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

ANTÔNIO MIGUEL FRANÇA FERREIRA 03/01/2022 MARIELE DOS SANTOS FRANÇA Berçário I Apto a Matrícula
MURILLO GABRIEL FRANÇA PEREIRA 08/04/2019 MARIELE DOS SANTOS FRANÇA Maternal I Apto a Matrícula

TOTAL 2

C.E.I. DONA ZENAIDE MARIA SCHMIDTT PEREIRA DA COSTA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

BERNARDO DOS PASSOS BERNABÉ DE 
OLIVEIRA 09/10/2020 EUDIOMARA PATRÍCIA DOS PASSOS Berçário II Apto a Matrícula

HELLENA CARVALHO RODRIGUES 20/11/2020 SAMANTA FONSECA DE CARVALHO Berçário II Apto a Matrícula
LUCCA DAL MAGRO DE LIMA 14/05/2020 ILISA DAL MAGRO Berçário II Apto a Matrícula
LUNNA DAL MAGRO DE LIMA 14/05/2020 ILISA DAL MAGRO Berçário II Apto a Matrícula
THÉO DAL MAGRO DE LIMA 14/05/2020 ILISA DAL MAGRO Berçário II Apto a Matrícula

TOTAL 5

C.E.I. BELA VISTA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

LIA KATERINES GONZALEZ RODRIGUES 10/01/2022 DALIUSKA KATERINES RODRIGUEZ 
GARCIA Berçário I Apto a Matrícula
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ANTHONY GABRIEL CORDEIRO RIBEIRO 27/04/2019 ANDRESSA CORDEIRO Maternal I Apto a Matrícula
OTAVIO GAIO ALVES 30/10/2018 JULIANO ALVES Maternal II Apto a Matrícula

TOTAL 3

E.M. CARLOS GOMES
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

TOTAL 0

C.E.I. SÃO SEBASTIÃO
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

MARIA CLARA DE SOUZA FERREIRA 25/01/2019 SOLANGE DE SOUZA Maternal II Apto a Matrícula
TOTAL 1

C.E.I. SÃO JOSÉ
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

SOPHIA ISABELLA MACHADO DE LIMA 30/11/2021 JHESSICA GAVA MACHADO Berçário I Apto a Matrícula
MARIA HELENA RIBEIRO STRELOW 06/07/2019 NELSON FELIPE STRELOW DE FREITA Maternal I Apto a Matrícula

TOTAL 2

C.E.I. SANTO ANTÔNIO
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

LIZ BORGES DE LIMA 01/07/2021 IVONÉIA BORGES DOS SANTOS Berçário I Apto a Matrícula
TOTAL 1

C.E.I. ESTRELINHA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

ALICE PONTES SCHMEIER 30/07/2020 EVELYN TAÍS PONTES SIQUEIRA Berçário II Apto a Matrícula

VICTÓRIA HELLENA FERREIRA 25/03/2021 JAQUELINE APARECIDA FERREIRA 
TOFFOLO Berçário II Apto a Matrícula

CECÍLIA EMANUELLE SOARES SILVA 20/07/2018 IZABELLA SOARES SANTOS Maternal II Apto a Matrícula
TOTAL 3

C.E.M. ARNOLDO FREY
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

DAVI ADENOR BORGES STEFFENS 08/09/2021 EMANUELLE BORGES Berçário I Apto a Matrícula
TOTAL 1

C.E.I. LIBERATA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

MATHEUS NICOLAS SUBTIL DE OLIVEIRA 26/09/2021 PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA Berçário I Apto a Matrícula
LUIS FELIPE FRANÇA DE FREITAS 09/11/2020 LEIA SILVERIO FRANÇA Berçário II Apto a Matrícula

NICOLLY SCHMEIER RIZZO 07/04/2020 SERGIO GOEIS RIZZO Berçário II Apto a Matrícula
TOTAL 3

C.E.I. MACIEIRA
Candidato(a) Data Nascimento Mãe/Responsável Turma Observação

TOTAL 0
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LEI Nº 2571 - 2022
Publicação Nº 3871649

 

LEI Nº 2571, DE 03 DE MAIO DE 2022. 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO A CELEBRAR TERMO 
DE PARCERIA/COOPERAÇÃO LABORAL COM O ESTADO DE 
SANTA  CATARINA,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  DE 
ESTADO  DA  ADMINISTRAÇÃO  PRISIONAL  E 
SOCIOEDUCATIVA,  COM  A  INTERVENIÊNCIA  DO 
DEPARTAMENTO DE POLICIA PENAL -  DPP,  POR MEIO DO 
FUNDO  ROTATIVO  DA  PENITENCIÁRIA,  VISANDO 
PROPORCIONAR  OPORTUNIDADE  DE  ATIVIDADE  LABORAL 
AOS REEDUCANDOS DA UNIDADE PRISIONAL DE VIDEIRA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall  ddee  FFrraaiibbuurrggoo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

AArrtt..   11ºº.  Fica  o  Município  de  Fraiburgo  autorizado  a  celebrar  Termo  de 

Parceria/Cooperação Laboral  com o Estado de Santa Catarina,  através da Secretaria  de Estado da 

Administração  Prisional  e  Socioeducativa,  visando  proporcionar  a  oportunidade  de  trabalho  e 

ressocialização aos reeducandos do regime semiaberto da Unidade Prisional  Avançada de Videira, 

para desenvolvimento de atividades estabelecidas em proposta de plano de trabalho e de acordo com 

as necessidades públicas do Município de Fraiburgo.

AArrtt..  22ºº.. O Município de Fraiburgo fica autorizado a custear as despesas com transporte, 

alimentação e pagamento de um salário mínimo mensal aos reeducandos selecionados pela Unidade 

Prisional Avançada de Videira e que prestarão serviços à municipalidade.

AArrtt..  33ºº.. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta do orçamento 

vigente, na Secretaria de Infraestrutura Urbana (10.01) e na dotação orçamentária 15.451.0019.2.032 – 

Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Urbana – Aplicações Diretas.

AArrtt..  44ºº. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO

FRAIBURGO, SC, 03 DE MAIO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WWIILLSSOONN  RRIIBBEEIIRROO  CCAARRDDOOSSOO  JJUUNNIIOORR

Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

  RRUUII  CCAARRLLOOSS  BBRRAAUUNN

Secretário de Administração

O  presente  instrumento  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios,  Edição  nº  33884455   de  0044//0055//22002222,  disponibilizada  no  endereço  eletrônico 

www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da 

4verdade, firmo a presente.

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 11 de 11
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Frei Rogério

prefeitura

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº. 057/2022
Publicação Nº 3868566

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO Nº. 057/2022
Pelo presente instrumento de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Rua Adolfo Soletti, 750 em Frei Rogério, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAIR DA SILVA RIBEIRO, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF nº 528.389.789-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e 
o Sr , brasileiro, solteiro, portador do CPF: 092.707.209-26, residente e domiciliado no município de Frei Rogério SC, doravante denominado 
simplesmente de CONTRATADO, mediante as segunites cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO, objetivando suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal 
n. 023/2007, ADMITE, por tempo determinado, MATEUS PEPPES ALBERTON para exercer o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, 
com lotação junto a SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais com vinculo 
Estatutário ao Regime Geral da Previdência Social conforme resultado do Processo de Seleção n. 01/2022 e Portaria n. 094/2022.

JUSTIFICATIVA: Contratação para ocupar o cargo em vacancia do cargo, conforme art. 29, inciso I, da Lei Complementar 08/2001.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO
Pelos serviços prestados ao CONTRATANTE, o CONTRATADO auferirá remuneração mensal de R$ 1.692.42 nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato será de até 12 (doze) meses, com início em 02 de Março de 2022, até 02 de março de 2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido antes de findo o prazo contratual em havendo interesse de ambas as partes, ou unilateralmente 
pela CONTRATANTE, caso o CONTRATADO não cumpra com as suas obrigações, ou, ainda, por razões de interesse público. Em qualquer 
das hipóteses, não haverá direito a indenização por rescisão antecipada.

CLÁUSULA QUINTA – DO AMPARO LEGAL
O presente contrato fundamenta-se no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, e no art. 28 da Lei Municipal 023/2007, declarando o CON-
TRATADO estar plenamente ciente de seu teor.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Curitibanos para dirimir quaisquer questões que por ventura surgirem em razão do presente instru-
mento. E por estarem justos e contratados firmam o presente em duas vias de igual teor e forma.

Frei Rogério SC, 02 de maio de 2022.

André da Rold      ____________________________________ 
Prefeito em Exercício Servidor    Contratado

TESTEMUNHAS:
1.: _______________________________   2.: _____________________________
Nome:       Nome:
CPF:       CPF
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Galvão

prefeitura

AUDIENCIA PUBLICA I QUADRIM
Publicação Nº 3870963

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
Primeiro Quadrimestre do exercicio de 2022
Lei Complementar n°101/2000, Art. 9º, § 4º
CONVITE
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece no § 4º do artigo 9º que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 
166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.
Em Cumprimento a tal disposição legal, a Administração Municipal de Galvao, Estado de Santa Catarina através do presente convida Vossa 
Senhoria e a população em geral do Município para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento 
das metas fiscais relativo ao PRIMEIRO QUADRIMESTRE do exercício de 2022, a qual será realizada no próximo dia 18 de Maio de 2022, às 
16:00 horas, tendo como local o Centro Cultural Roberto Kusunoki.
Um dos pilares de sustentação da Lei de Responsabilidade Fiscal é a transparência da gestão fiscal mediante a participação popular. Assim, 
sua presença na audiência pública acima mencionada é de extrema importância pela oportunidade do efetivo exercício da cidadania e co-
laboração com o Poder Público.

Galvao (SC), 3 de Maio de 2022.
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PROCESSO LICITATÓRIO nº 044/2022 

PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2022 

220AF65019CE2CF3C874EDBAEE0E3838CB269F5F 

 

01. PREÂMBULO 

O Prefeito Municipal de Galvão, Estado de Santa Catarina, Senhor ADMIR EDI DALLA CORT, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, para A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO BARRACÃO NA ÁREA 

INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO – SC, conforme descrição ANEXO I, e que estará recebendo os 

documentos pertinentes à habilitação e proposta, que deverão ser protocolados ao PREGOEIRO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO junto a Secretaria de Fazenda e Administração do Município de Galvão - SC, sita à Avenida Sete de 

Setembro n. 548, Galvão, Estado de Santa Catarina, conforme segue, regendo-se este Processo Licitatório pela Lei 

Federal nº 8.666 de 21/06/93, Lei n° 10.520 de 17/07/2002, suas alterações e por este Edital. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

Até 16 de maio de 2022, as 09h00min.  

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS 

16 de maio de 2022, as 09h15min. 

 

LOCAL DA ABERTURA 

Os envelopes nº 01 – contendo as propostas de preços e de nº 02 – contendo a documentação de habilitação 

serão recebidos pelo Pregoeiro, no Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida Sete de Setembro, 548 – 

Centro, 89838-000 Galvão – SC. 

 

 2. OBJETO  

2.1. Tem por objeto A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 

SEGUNDA ETAPA DO BARRACÃO NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO – SC, conforme 

quantitativos e especificações estabelecidas no Anexo I. 

 

2.2 O recebimento dos itens e fiscalização dos serviços será de responsabilidade do departamento de 

infraestrutura na pessoa de Airton de Oliveira Motta, agente de manutenção e construção. 

Paragrafo 1º - Em primeira chamada, o presente processo licitatório é destinado à participação 

exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, na disputa de itens cujo valor seja inferior 

a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com o art. 48, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 

147, de 07 de agosto de 2014 e LEI Municipal  Nº 658/2009 (conforme item 04.8). 

 

Paragrafo 2º - Em segunda chamada, caso não acudirem três microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte, em conformidade com o Artigo 49, inciso II, da Lei 123/2006  não será aplica os critérios de 

exclusividade, podendo todas as empresas do ramo, participarem do certame, respeitando-se os demais direitos 

que a lei concede as microempresas e empresas de pequeno porte. 
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2.3 O objeto deste Pregão será destinado a atender as necessidades do município de Galvão.  

2.3.1  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

* Anexo I – Descritivo dos Itens; 

* Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 

* Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação;  

* Anexo IV – Modelo de Declaração de Situação de Regularidade. 

* Anexo V -  Minuta do contrato. 

* Anexo VI – Modelo de declaração de cumprimento da lei complementar 123/2006; 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação 

que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital. 

3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:  

3.2.1 Em recuperação judicial ou extrajudicial (nova denominação de concordata, determinada pela nova Lei de 

Falências) em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

3.2.2  Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Publica suspenso, ou que por esta 

tenham sido declaradas inidôneas. 

3.2.3 Que estejam reunidas em consórcio, ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que 

seja sua forma de constituição. 

3.2.4 Estrangeiros que não funcionem no País. 

 
3.3 Não serão aceitos documentos assinados digitalmente ou eletronicamente, se estes não possuírem chaves, para que 

seja atestada a sua identidade. 

 

4. CREDENCIAMENTO  

4.1. Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 

4.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentado, cópia do ato constitutivo/contrato social, 

acompanhado de cópia da cédula de identidade; 

4.3 O licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de 

credenciamento (Anexo II), autorização ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, 

conferindo poderes para formulações de lances e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, 

acompanhado de copia do ato constitutivo/contrato social e cópia da cédula de identidade. 

4.4 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um licitante; 

4.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante não enseja a INABILITAÇÃO, nem a 

DESCLASSIFICAÇÃO do licitante; 

4.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 

competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da administração, 

decaindo, em consequência do direito de interpor recurso. 

 

4.7 Far-se-á o credenciamento, devendo a documentação pertinente, estar separado dos demais 

documentos.  
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4.8 O proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, que optarem pelos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/06, deverá comprovar esta condição mediante documento hábil no ato do 

credenciamento, apresentando Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado de 

domicilio da licitante. Data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura. Não feita 

esta comprovação  no momento oportuno, a empresa não ira usufruir os benefícios de exclusividades 

de microempresas (conforme paragrafo 1° e paragrafo 2° do item 2). 

(DOCUMENTO A SER APRESENTADO FORA DO ENVELOPE, juntamente com a DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE). 

4.9 Os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, apresentarão declaração dando ciência 

de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III) e entregarão os envelopes conforme 

item 05 do edital. 

4.10 Os proponentes deverão apresentar toda sua documentação, inclusive a proposta de preços, por intermédio 

de seu representante legal (administrador) ou procurador. 

4.11 Os documentos deverão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia, desde que estas 

estejam autenticadas por cartório competente ou por servidor publico do Munícipio de Galvão ou ainda por 

publicação em órgão oficial. (esta autenticação poderá ser feito no dia do certame até 15 minutos antes do horário 

previsto para o inicio). 

 

4.12 A participação na licitação com a MATRIZ ou FILIAL:  

 

Se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

Se o licitante for a filial, todos os documentos devem estar em nome da filial; com exceção do: 

 

 Contrato Social (que deverá indicar o endereço da filial e CNPJ); 

 Certidão negativa do INSS (validade para a matriz e filial); 

 Certidão conjunta negativa da Receita Federal (validade para a matriz e filial); 

 Certidão negativa de Débitos Trabalhistas (validade para a matriz e filial); 

 Certidão de Contribuinte Estadual ou Municipal, ira depender das normas do Estado ou Município; 

 

Sendo que, a proposta de preço deve estar com o mesmo CNPJ da empresa credenciada e habilitada 

para a entrega do objeto. 

 

5. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1. No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos representantes das  licitantes e demais pessoas 

que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro e a equipe de apoio  receberão os envelopes contendo as propostas 

comerciais e os documentos exigidos para habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte 

externa, a seguinte identificação: 

 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE GALVÃO 

AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/______. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/______. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 725

 

 
          ESTADO DE SANTA CATARINA 
          MUNICIPIO DE GALVÃO 
 

 

Município de Galvão – SC. CNPJ n. 83.009.902/0001-16 
Avenida Sete de Setembro n. 548, Centro. Galvão – SC. CEP 89.838-000. 

Site: www.galvao.sc.gov.br 
Página 4 de 24 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

 

 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE GALVÃO 

AO PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/______. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/______. 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

 

5.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido neste edital. 

 

6. PROPOSTA (ENVELOPE Nº 01).  

6.1 A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos 

subitens a seguir: 

6.1.1 A proposta de preço deverá ser apresentada preferencialmente em arquivo magnético (através de CD ou Pen 

Drive), de acordo com o modelo fornecido pelo setor de licitação (via arquivo magnético), bem como deve ser 

apresentada de forma impressa ou manual, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa, em todas as paginas e 

anexos. 

6.1.2 No caso de divergência de dados entre a proposta escrita e a contida no arquivo magnético, prevalecerá a 

escrita. 

6.1.3 Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este ultimo, obrigatoriamente o mesmo 

da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame. 

6.1.4 Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Anexo I, 

constando marca, o valor unitário e total em algarismos e total da proposta por extenso, em moeda corrente 

nacional. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e, no caso de 

divergência entre os valores expressos em algarismo e por extenso, serão considerados estes últimos. No 

preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamento e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos 

preços para a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de somente duas casas após a virgula, 

nos valores unitários e totais propostos, caso contrario a Comissão de Licitações desconsiderará as casas cotadas a 

mais, para fins de julgamento e calculo. 

6.1.5 Conter prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite para 

a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, 

contados na data da apresentação. 

6.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica 

submissão a todas as condições estipuladas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  sem  prejuízo  da  estrita  

observância  das  normas  contidas  na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.  

 

6.3 A  Pregoeira  considerará  como  formal  erros  de  somatórios e outros que possam ser sanados na 

própria sessão, por represente capaz e  outros  aspectos que  beneficiem  o  Munícipio de Galvão e não 

implique nulidade do procedimento, devendo tais atos serem registrados em ata. 
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OBS: A apresentação de proposta através do software “Betha Auto Cotação” não é obrigatório, caracterizando-se 

em recurso para facilitar o preenchimento das propostas. Não será desclassificado o proponente que não enviar 

CD/PEN DRIVE contendo a planilha eletrônica. 

 

7. HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02).  

7.1. As proponentes deverão entregar à Comissão Permanente de Pregão no local indicado acima, até a data e 

horário fixado neste edital, envelope devidamente fechado contendo:  

 

7.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL - (Art. 29 - Lei n.º  8.666/93)  

7.1.1.1 Pessoa jurídica: prova de inscrição junto a Receita Federal (CNPJ); 

7.1.1.2 Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e 

da Seguridade Social; 

7.1.1.3 Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda; 

7.1.1.4 Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda; 

7.1.1.5 Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

7.1.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

7.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA (Art. 31 - Lei n. º 8.666/93).  

7.1.2.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação judicial/extrajudicial, conforme Lei n. º 

11.101/2005.  

OBS: obrigatório cumprir com as orientações do endereço a seguir, sob pena de inabilitação caso a confirmação 

não seja possível em seção pela comissão: ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada 

juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema ePROC, disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

7.1.2.2 Os documentos de habilitação  poderão  ser  apresentados  em  via  original  ou  cópia  autenticada  por  

qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor público do município de Galvão,  ou por publicação 

em Órgão de Imprensa Oficial. O Pregoeiro e a equipe de apoio farão consulta ao serviço de verificação  de  

autenticidade  das  certidões  emitidas  pela  INTERNET,  ficando  a  licitante  dispensada  de autenticá-las. Caso a 

validade não conste dos respectivos documentos, este serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data de sua emissão. 

7.1.2.3 Declaração de situação de regularidade (Anexo IV). 

7.1.2.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 43 § 1º da Lei 123/2006 Após 

análise da documentação apresentada, o Pregoeiro e os membros da equipe de  apoio rubricarão todas as folhas e 

demais documentos que integram o dossiê apresentado.  

 

7.1.2.5 O  (a)  Pregoeiro  (a)  considerará  como  formal  erros  de  somatórios e outros que possam ser 

sanados na própria sessão, por represente capaz e  outros  aspectos que  beneficiem  o  Munícipio de 

Galvão e não implique nulidade do procedimento, devendo tais atos serem registrados em ata. 

 

7.1.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA – (Art. 28 – Lei n. º 8.666/93).  

7.1.3.1 Cópia de Cédula de identidade e C.P.F dos proprietários  
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7.1.3.2 Registro Comercial no caso de empresa individual.  

7.1.3.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da  diretoria em exercício.  

7.1.3.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em  funcionamento no país, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo  órgão competente, quando a atividade exigir.  

OBS: fica os itens acima dispensados caso já tenham sido apresentado no credenciamento. 

 

7.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 - Lei n. º 8.666/93).  

7.1.4.1 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666, de 21 de junho 

de 1993. (Anexo IV) 

7.1.4.2 Declaração de inexistência de fato superveniente, impeditivo da habilitação (Anexo IV) 

7.1.4.3 Declaração atualizada de Conta Corrente para fins de recebimento.  

7.1.4.4 Declaração que cumpre com o prazo da prestação de serviço definido no item 10.9 e 15.7 e que cumpre 

com as especificações do ANEXO I. 

 

7.1.5  CAPACIDADE TÉCNICA: 

OBS: as empresas que participarem do item 13 e item 14, deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

7.1.5.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC) ou, no caso de licitantes sediados em outros Estados e que não possuam 

registro junto ao CREA-SC, Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA da jurisdição da sede da 

licitante com visto do CREA-SC para participar em licitações neste Estado, vigente na data fixada neste Edital. 

Importante frisar que a licitante vencedora deverá transformar o visto de participação em licitações em visto para 

execução de obras ou prestação de serviços e apresentá-lo ao Município de Galvão por ocasião da assinatura do 

contrato; 

7.1.5.2 Atestado de capacidade técnica por execução de obra de características semelhantes à obra objeto desta 

licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para executar obra 

compatível em características semelhantes ao objeto desta licitação, acompanhado da Certidão de Acervo 

Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado, com vinculo 

empregatício com a licitante. 

7.1.5.3 – Certidão de registro de pessoa física no CREA, em nome do profissional responsável técnico da empresa, 

expedida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante com visto do CREA-SC, vigente na data fixada neste Edital. 

7.1.5.5 – Comprovação de vinculo empregatício do profissional responsável pela obra, através de carteira de 

trabalho, contrato de prestação de serviço ou comprovação de sócio da empresa. 

7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração Municipal, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 
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7.3 - No caso de serem apresentados documentos relativos à regularidade fiscal (art. 29 da Lei nº 8.666/93) ou 

certidão negativa de falência sem menção expressa do prazo de validade, será automaticamente adotado o prazo 

de validade de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de sua emissão. 

7.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida no item 

7.1.1 e 7.1.2, mesmo que os documentos exigidos, relativos à regularidade fiscal, apresentem alguma 

restrição. 

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  

 

8.1 Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL será o 

MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital. 

8.2 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que deverão estar em 

conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará as 3 (três)  proposta de menor 

preço dos itens e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, se não houver 3 (três) propostas já classificada.  

8.2.1 Caso existam empates dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas 

as empatadas para lances verbais;  

8.2.2 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, serão classificadas as 

propostas sucessivas, até o máximo de 3 (três), a oferecer lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos. 

8.3 Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos credenciados das 

licitantes classificadas. Os lances deverão ser formulados partindo-se do licitante credenciado com proposta 

classificada com o maior preço, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor 

proposta ofertada, prosseguindo sequencialmente, em ordem descrente de valor. 

8.4 Caso ocorra empate entre as propostas inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais, será realizado 

previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 A oferta dos lances  deverá  ser  efetuada,  no  momento  em  que  for  conferida  a  palavra  ao  licitante,  na  

ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao empate, ou o uso de mais de duas 

casas após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso os licitantes não apresentem 

lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação, podendo, o pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

8.6 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem 

seu desinteresse em apresentar novos lances.  

8.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não selecionadas para 

a etapa  de  lances,  na  ordem  crescente  dos  valores,  considerando-se  para  as  selecionadas  o  último  preço  

ofertado.  O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, de acordo com as especificações 

do Anexo I, a este edital, decidindo, motivadamente, a respeito.  

8.8 Verificada a condição de empate entre duas ou mais propostas, será assegurada preferência de contratação 

para os microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte. 

8.9 Entende-se por empate as  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelos  microempreendedores 

individuais,  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte  sejam  iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)  

superiores  à proposta mais bem classificada. 
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8.9.1 - Para efeito do disposto no item 8.9, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.9.1.1 O microempreendedor individual, a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  

classificada  poderá apresentar,  dentro  do  prazo  de  05  (cinco)  minutos  (sob  pena  de  preclusão),  proposta  

de  preço  inferior  àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;  

8.9.1.2 Não ocorrendo a contratação  do  microempreendedor  individual,  microempresa  ou  empresa  de  

pequeno  porte,  na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se  enquadrem 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo previsto na alínea anterior;  

8.9.1.3 No caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelos  microempreendedores  individuais,  

microempresas  e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

8.9.1.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

8.9.1.5 O disposto somente se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  tiver  sido  apresentada  por 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.9.2 Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas proferidas por empresas não enquadradas na condição 

de preferência, será utilizado como critério de desempate o sorteio público. 

8.10 No caso de haver somente um licitante na sessão pública ou interessado em um determinado item do objeto, 

o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o mesmo, com vistas a obtenção do menor preço possível. 

8.11 Sendo  considerada  aceitável  a  proposta  de  preços  do  licitante  que  apresentou  o  menor  preço,  o  

Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº 02  -  DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 

condições de habilitação fixadas no item 7  deste  Edital. Constatada a conformidade da documentação com as 

exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora. 

8.12 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do  microempreendedor  individual, 

microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  a  Comissão  de  Licitações  suspenderá  a  decisão  de  

habilitação,  e concederá prazo de 05 (cinco) dias úteis (prorrogáveis, por igual prazo, por uma única vez, a 

critério da Comissão), para regularização da documentação, ocasião em que a Comissão designará data para nova 

Sessão, a fim de anunciar a decisão de habilitação do vencedor e conceder prazo para a interposição de recursos. 

8.13 Em constatando a Comissão de Licitações, que a restrição na comprovação da regularidade fiscal, de que 

trata o  item  anterior,  trata-se  de  falsidade,  deve  inabilitar  o  licitante,  oficiar  o  Ministério  Público  e  propor  

processo administrativo  visando  a  declaração  de  inidoneidade  da  empresa.  (Tal disposição aplica-se  em  

qualquer  hipótese  de falsidade documental). 

8.14 A não regularização da documentação, no prazo  previsto no item 8.9.1, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 22 deste edital,  sendo facultado à Administração  

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação (conforme o § 2º do art. 43 da LC 123/2006).  

8.15 Em caso do licitante desatender às  exigências  habilitatórias,  o  Pregoeiro  a  inabilitará  e  examinará  as  

ofertas  subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for 

aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a 

obter preço melhor. 

8.16 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o  pregoeiro  declarará o  vencedor,  proporcionando, 

a seguir, a oportunidade às licitantes para que  manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a 

falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da 
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licitante, registrando na ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro 

de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 

prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do 

processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 

como renúncia ao direito de recorrer. 

8.17 Da Sessão Pública do Pregão Presencial será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o 

registro  dos  licitantes  credenciados,  das  propostas  escritas  e  verbais  apresentadas,  na  ordem  de  

classificação,  da análise  da  documentação  exigida  para  a  habilitação  e  dos  recursos  interpostos,  estes,  em  

conformidade  com  as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por 

todos os licitantes presentes.  

Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, 

devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão Presencial, terá ele o prazo 

de 03 (três) dias (conforme Lei 10.520/2002 art. 4) para apresentação das razões de recurso o qual 

obrigatoriamente deverá ser subscrito por representante, procurador ou preposto com poderes para tal 

junto ao setor de licitação, em horário de atendimento. Não serão conhecidos recursos encaminhados 

exclusivamente por e-mail, sendo que no caso de envio via postal, se considerará o dia e horário de protocolo 

junto ao setor de licitação do Município.  As demais licitantes, quando for o caso, já intimadas na Sessão Pública 

acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 

OBS: Estas regras estendem-se subsidiariamente a todas as espécies de recursos e impugnações que 
tenham como objeto este edital. 

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos 

recursos. 

9.3 A ausência de manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  importará:  a  decadência  do  direito  de  

recurso,  a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedora e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

9.4 Decididos os recursos e  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade  competente  

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.  

9.5 O recurso não  terá  efeito  suspensivo  e  o  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  dos  atos  

insuscetíveis  de aproveitamento. 

9.6 Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação e dirigido no Setor de Recursos 

Humanos na pessoa de Roberval Dalla Cort, junto ao Centro Administrativo Municipal, no endereço 

constante no preâmbulo deste edital, para apreciação e decisão. 

 

10. CONDIÇÕES DE ENTREGA, PRAZOS E LOCAL 

 

10.1 – A Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços deverão estar de acordo com as descrições do Anexo I, 

deste edital. Caso o objeto estiverem em desacordo,  a empresa será  notificada  e penalizada. 
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10.2 Assinar o Contrato em prazo não superior a 05 (cinco) dias a contar da data da convocação. A recusa 

injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas; 

10.3 Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

10.4 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na Aquisição de Materiais e 

Prestação de Serviços; 

10.5 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 

bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas resultante da execução da entrega do 

objeto decorrentes desta licitação;  

10.6 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Edital;  

10.7 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 

legislação pertinente; 

10.8 No ato da prestação dos serviços a empresa vencedora poderá ter um preposto que responda pela mesma; 

 

10.9 A partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá o prazo de 10 dias (dez) 

dias uteis para o inicio da Prestação dos Serviços  e da entrega dos Materiais. 

 

10.10 A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada pedido e deverá impreterivelmente 

apresentar o número da autorização de fornecimento que a originou e encaminhada previamente para o e-mail: 

compras@galvao.sc.gov.br  

 

 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 - Da Forma de Pagamento 

11.1.1 - Os pagamentos serão realizados, conforme cronograma de pagamento do ano vigente, acompanhada da 

respectiva  nota  fiscal e a liquidação do setor competente, cujo documento deverá conter todas as especificações, 

no prazo máximo de 30 dias da apresentação da Nota fiscal. 

11.1.2 - O Município se reserva no direito de efetuar o pagamento, tão somente da quantidade dos materiais e 

serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização desta Municipalidade.  

11.1.3 - Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, conforme a legislação vigente. 

11.1.4 - Eventuais atrasos nos pagamentos a serem efetuados pelo Município serão remunerados a título de 

atualização monetária, aplicando-se o INPC. 

 

12 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

12.1 Será admitido o reequilíbrio econômico e financeiro, na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea 

“d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, que dispõe:  

Art. 65.  Os contratos regidos  por  esta  Lei  poderão  ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

(...); 

II - por acordo das partes: 

(...); 
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d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa  

remuneração  da  obra,  serviço  ou  fornecimento,  objetivando  a manutenção 

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 

sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, 

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual.  

(...). 

12.2 O registro de preço ainda poderá sofrer acréscimos ou supressões, em até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, a critério do Município, conforme o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993.  

12.2.1 - Nos termos do art. 65, § 2º, inciso II, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no item anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. 

 

13 - RECURSOS FINANCEIROS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1 As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas através de recursos próprios do município, por conta 

do orçamento do exercício financeiro de 2022. 

 

Cod. Red. Complemento de Elemento 

56 44.90.00.00 

  

 

 

14. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor e, não 

havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará a proposta de menor preço, seguindo o processo para 

homologação do resultado pela Autoridade Superior. 

14.2 Havendo interposição de recurso o processo será encaminhado, após o julgamento, ao Setor de Recursos 

Humanos Roberval Dalla Cort que, após apreciação do recurso encaminhará ao Prefeito para adjudicará o 

objeto e homologará o procedimento. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

15.1 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

deste contrato; 

15.2 Dar plena garantia sobre a qualidade dos materiais e da prestação dos serviços;  

15.3 Arcar pelos danos que possam afetar o município ou terceiros em qualquer caso, durante a aquisição de 

materiais e a prestação dos serviços, bem como a recuperação ou indenização sem ônus ao Município;  

15.4 Cumprir com responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 

inclusas as sociais, e ainda todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato;  

15.5 Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 

15.6 Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 
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15.7 A partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá o prazo de 10 dias (dez) 

dias uteis para o inicio da Prestação dos Serviços  e da entrega dos Materiais. 

 

15.8 A nota fiscal de venda deverá ser emitida de acordo com cada pedido e deverá impreterivelmente apresentar 

o  que a originou e encaminhada previamente para o e-mail: compras@galvao.sc.gov.br  

 

16. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

16.1 - O Município ficará obrigado a: 

16.1.1 Promover, por seu  responsável,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  entrega  dos materiais e 

prestação de serviços,  sob  os  aspectos quantitativos  e  qualitativos,  anotando  em  registro  próprio,  as  falhas  

detectadas  e  comunicando  as  ocorrências  de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por 

parte da contratada. 

16.1.2 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

16.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da 

LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato. 

 

17. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  

17.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas neste edital, por 

parte do licitante VENCEDOR, assegurará ao Município o direito de rescindir este certame, mediante notificação 

através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer 

espécie  para a Administração e sem prejuízo do disposto no item 20, deste edital. 

17.2 - O Certame poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do disposto no art. 78, da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 

17.2.1 Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante formalização, assegurado  o 

contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

17.2.1.1 O atraso injustificado, a juízo da Administração, no cumprimento do prazo previsto no item 10 deste 

edital; 

17.2.1.2 O cumprimento do objeto do edital, fora das especificações constantes no anexo l deste edital; 

17.2.1.3 A subcontratação total ou parcial do objeto deste edital, a associação da licitante vencedora com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem  como  a  fusão,  cisão  ou  incorporação,  que  afetem  o  

cumprimento  da  obrigação assumida; 

17.2.1.4 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento do objeto licitado; 

17.2.1.5 O cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste edital, anotadas na forma do § 1º, do art. 

67, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; 

17.2.1.6 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

17.2.1.7 A dissolução da empresa; 

17.2.1.8 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da 

Administração, prejudique o cumprimento do objeto deste edital; 

17.2.1.9 Razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e  

determinadas  pela  máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o licitante 

vencedor e exaradas no processo administrativo a que se refere este certame. 

17.2.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

objeto. 
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17.2.2 - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a  termo  no  processo  da  licitação,  desde  que  

haja conveniência para a Administração; 

17.2.3 - Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

17.3 - A rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e  fundamentada  

pela autoridade competente.  

 

18. DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

18.1 - Após a homologação do resultado, será a vencedora notificada e convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, assinar o pertinente contrato (minuta constante do edital), sob pena de decair do direito à contratação.  

18.2 - No ato de formalização do contrato, deverão as licitantes vencedoras indicar pessoas pertencentes ao seu 

quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou esclarecimentos, bem como 

encaminhar quaisquer outras comunicações. 

18.3 – A vigência do contrato decorrente desta licitação será até 31 de dezembro de 2022.  

18.4 - Caso o contrato, por qualquer motivo, não venha a ser assinado, a licitante subsequente, na ordem de 

classificação, será notificada para nova Sessão Pública, na qual o pregoeiro examinará a sua proposta e 

qualificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, podendo o pregoeiro negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

18.5 A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Empenho e assinatura do Contrato. 

18.6 Os preços, durante a vigência do contrato, serão fixos  e  irreajustáveis,  exceto  nas  hipóteses  devidamente 

comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de 

redução dos preços praticados no mercado. 

18.7 - O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 

integrante do contrato, independente de transcrição. 

 

19. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

19.1 – O contrato poderá ser cancelada pela Administração: 

19.1.1 - automaticamente: 

19.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência; 

19.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados; 

19.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público. 

19.2 - A pedido, quando: 

19.2.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do contrato, por ocorrência de casos fortuitos ou 

de força maior; 

19.3 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando: 

19.3.1  -  O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 

19.3.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

19.3.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes deste Processo Licitatório; 

19.3.4 - caracterizada qualquer hipótese de  inexecução  total  ou  parcial  das  condições  estabelecidas  neste 

processo ou nos pedidos dela decorrentes; 

19.3.5 - não aceitar  reduzir  seu  preço  registrado da proposta,  na  hipótese  de  este  se  tornar  superior  

àqueles  praticados  no mercado. 
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19.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado da proposta, nos casos previstos, será feita 

pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos Municípios ou Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina. 

 

20 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

20.1 – O Contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 

20.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 

ou de fato que eleve o custo dos materiais e serviços,  cabendo  ao  órgão  gerenciador  promover  as necessárias 

negociações junto aos fornecedores. 

20.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por  motivo  superveniente,  tornar-se  superior  ao  preço  

praticado  no mercado o órgão gerenciador deverá: 

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

20.4 - Quando o preço de mercado tornar-se  superior aos  preços  registrados  e o  fornecedor, mediante  

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

20.5  -  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do Contrato, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

21. PENALIDADES 

21.1 - Às empresas vencedoras deste certame, que não cumprirem com as obrigações assumidas ou com os 

preceitos legais, poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:  

21.1.1 Advertência; 

21.1.2 Multa de 10% sobre o valor do contrato; 

21.1.3 Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos; 

21.1.4 Declaração de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública  enquanto  

perdurarem  os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a  contratada  ressarcir  a  Administração  

pelos  prejuízos  resultantes.  A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da empresa, seus diretores e 

responsáveis técnicos. 

21.1.5 Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à contratada. 

21.2 - Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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22.1 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 

49, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada. 

22.2 -  As  reclamações  referentes  à  documentação  e  às  propostas  deverão  ser  feitas  no  momento  de  sua  

abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata, sendo vedada a 

qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito. 

22.3 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem  como  a  integral  e  incondicional  aceitação  de  todos  os  termos  e  

condições  deste  edital,  sendo  responsável  pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, e em fase recursal pelo Setor de Recursos Humanos 

Roberval Dalla Cort em primeira instancia, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n. 8.666, 

de 21 de  junho de 1993, atualizada, Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

22.5 No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser: 

22.5.1 Adiada a abertura da licitação; 

22.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993. 

22.6 Informações fornecidas verbalmente por servidores Públicos Municipais, estagiários,  prestadores  de  

serviços diretos e indiretos, não serão consideradas como motivos para impugnações. 

22.7 Qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, 

até o 2º (segundo) dia útil anterior à data da sessão de licitação, informada no preâmbulo  deste  edital.  Caberá 

ao Setor de Recursos Humanos decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

22.8 Recomenda-se aos licitantes que  estejam  no  local  indicado  do  preâmbulo  deste  edital,  com  

antecedência  de quinze (15) minutos do horário previsto. 

22.9 É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances 

e manifestar intenção de recorrer. 

22.10 Nenhuma indenização  será  devida  aos  licitantes  por  apresentarem  documentação  e/ou  elaborarem  

proposta relativa ao presente PREGÃO. 

22.11 As empresas que não tiveram nenhum item vencedor, os envelopes das documentações  NÃO serão 

devolvidos, permanecerão fechados ao processo Licitatório. 

22.12 Quaisquer pedidos  de  esclarecimento  em  relação  a  eventuais  dúvidas  de  interpretação  do  presente  

edital, deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 

3342 1111, e-mail: licitacao@galvao.sc.gov.br. 

Galvão – SC, 23 de março de 2022. 

 

 

 

ADMIR EDI DALLA CORT    AIRTON DE OLIVEIRA MOTTA 

Prefeito Municipal      Agente de manutenção e construção/fiscal  
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Visto e Aprovado. Assessoria Jurídica. 

Evandro Fernandes Andre OAB/SC n. 29.159_______________________________________________ 

 

 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO ITEM 

(em anexo no site do município de Galvão – item licitação) 

(http://www.galvao.sc.gov.br) 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

(Local/Município), _____ de _______________ de 2022. 

 

Ao 

Pregoeiro Oficial do Município 

Município de Galvão - SC 

Credenciamento para participar no: 

Processo Licitatório n° ___/2022 

Pregão Presencial nº ___/2022 

 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 

__________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________________ vem pela presente, informar a V.Sªs, que o(a) Srº.(ª) 

_____________________________________________, portador da Carteira(s) de identidade nº(s) 

_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa 

jurídica acima citada durante a realização do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial em epígrafe, 

podendo para tanto, assinar propostas de preços, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 

 

 

Assinatura Identificável 

(nome do representante da empresa com firma reconhecida) 

Obs.: esta declaração deverá vir acompanhado de cópia do Contrato Social ou Estatuto (original ou fotocópia 

autenticada). 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Nome da empresa 

 

 

O representante legal da empresa..........................................., na qualidade de Licitante do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº ______/2022, instaurado pelo município de Galvão, declara 

que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

..........................., .......... de ......................................... de 2022. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal da Licitante) 

 

OBSERVAÇÃO: A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO 

IMPLICARÁ NA EXCLUSÃO DO INTERESSADO NESTA LICITAÇÃO. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE 

 

Nome da empresa 

 

Declaramos, para fins de participação no Pregão Presencial n. º ___/2022: 

 A inexistência de fato impeditivo à habilitação nos termos do Art. 32 § 2.º da Lei n. º 8.666/93 e que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas. 

Comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a levar ao conhecimento do Município de Galvão qualquer fato 

superveniente que venha a impossibilitar a habilitação; 

 Aceitar expressamente todas as condições fixadas nos documentos de licitação, e, eventualmente, em 

seus anexos e suplementos, no que não conflitarem com a legislação em vigor; 

 DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos quatorze anos. 

 Nos submetemos a qualquer decisão que o município de Galvão venha a tomar na escolha da proposta 

vencedora, obedecidos os critérios estabelecidos na licitação em curso, reconhecendo ainda que não 

teremos direitos a nenhuma indenização em virtude de anulação ou cancelamento do presente Pregão 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

..........................., ........... de ................................ de 2022. 

 

__________________________________________ 

(assinatura do representante legal da Licitante) 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO XXXX /XXXXX 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA 

ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO – SC 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GALVÃO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Sete de Setembro n. 548, centro, na cidade de Galvão - SC, inscrito no CNPJ nº 

83.009.902/0001-16, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ADMIR EDI DALLA CORT, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado nesta cidade de Galvão - SC, na Avenida Sete de Setembro, bairro centro, portador do CPF 

nº 585.389.929-53 e do RG nº 1.691.979 , denominado para este instrumento contratual, denominados 

simplesmente de CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA:XXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua XXXXXX, nº XXXX, Bairro 

XXXXX, na cidade de XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob  o  nº XXXXXX,  representada  neste  ato  pelo Sócio-

Gerente, Sr. XXXXXX, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de XXXXXX, portador do CPF nº XXXXXXX e RG 

XXXXXXX, denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADO, tem justo e contratado 

para entrega do itens licitado, conforme as cláusulas e condições estabelecidas a seguir: 

EMBASAMENTO LEGAL: Lei n° 10.520 de 17/07/2002; subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e 

Processo Licitatório n. 0XX/2022 na modalidade Pregão Presencial n. 0XX/2022 e demais normas pertinentes. 

 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1 Tem por objeto A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 

BARRACÃO NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO – SC, conforme quantitativos e especificações 

estabelecidas no Anexo I. 

 

1.2 A contratada deverá fornecer única e exclusivamente os itens cotados e identificados na proposta e 

lances ofertados no certame nos quais foi vencedora.  

1.3 Os itens deste Processo Licitatório serão requisitados pelo Município de Galvão, no período de vigência do 

contrato. 

1.4 Faz parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, todos os itens constantes no Processo 

Licitatório nº 034/2022 Modalidade Pregão Presencial nº 020/2022 do Município de Galvão. 

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 

2.1 O presente Contrato terá vigência, a contar da data de sua assinatura que é de xxx de xxxxx de 2022 até 31 

de dezembro de 2022. Poderá ser aditivado por conveniência e interesse da administração. 

 

CLÁUSULA III  - DO PREÇO 

3.1 O valor total do presente CONTRATO conforme descrito no presente contrato é de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxx) 

 

CLÁUSULA IV – DO PAGAMENTO 

Da Forma de Pagamento 
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4.1 - Os pagamentos serão realizados, de acordo com a ordem cronológica estabelecida pelo prazo máximo 30 

(trinta) dias, acompanhada da respectiva emissão da nota  fiscal, cujo documento deverá conter todas as 

especificações. 

4.2 - O Município se reserva no direito de efetuar o pagamento, tão somente da quantidade de objetos 

efetivamente executados e atestados pela fiscalização desta Municipalidade.  

4.3 - Nos pagamentos serão retidos os valores devidos ao Município, conforme a legislação vigente. 

4.4 - Eventuais atrasos nos pagamentos a serem efetuados pelo Município serão remunerados a título de 

atualização monetária, aplicando-se o INPC. 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do orçamento das Secretarias de Galvão- SC, 

conforme orçamento previsto para o exercício de 2022. 

  

Cod. Red. Complemento de Elemento 

  

  

 

CLÁUSULA VI - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

 

6.1 - DO CONTRATADO 

6.1.1  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

deste contrato; 

6.1.2 Dar plena garantia sobre a qualidade da prestação dos serviços; 

6.1.3 Arcar pelos danos que possam afetar o município ou terceiros em qualquer caso, durante a aquisição de 

materiais e prestação de serviços, bem como a recuperação ou indenização sem ônus ao Município;  

6.1.4 Cumprir com responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 

inclusas as sociais, e ainda todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do contrato;  

6.1.5 Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada. 

6.1.6 Por ocasião da aquisição de materiais e prestação de serviços, o setor requisitante reserva-se no direito de 

proceder à inspeção de qualidade do veiculo e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com 

as especificações do objeto licitado, obrigando-se o proponente vencedor a promover a devida substituição, 

observados os prazos contratuais.  

6.1.7 Manter durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital; 

 

6.1.8 partir do recebimento da Autorização de Fornecimento a empresa terá o prazo de 30 dias (trinta) 

dias uteis para o inicio da Prestação dos Serviços  e da entrega dos Materiais. 

 

6.1.9 A nota fiscal deverá ser emitida de acordo com cada pedido e deverá impreterivelmente apresentar o  que a 

originou e encaminhada previamente para o e-mail: compras@galvao.sc.gov.br  

  

 6.2 - DA CONTRATANTE 

6.2.1 - O Município ficará obrigado a: 
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6.2.1.1 Promover, por seu  responsável,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  entrega  do  produto,  sob  os  

aspectos quantitativos  e  qualitativos,  anotando  em  registro  próprio,  as  falhas  detectadas  e  comunicando  

as  ocorrências  de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da contratada. 

6.2.1.2 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

6.2.1.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante da 

LICITANTE, em tempo hábil, de quaisquer dúvidas relacionadas à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA VII - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Edital enseja a sua 

rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento de acordo com o Art. 77 a 98 da 

Lei no 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIII  - DAS PENALIDADES 

8.1 - Se a vencedora não cumprir as obrigações assumidas em qualquer dos dispositivos deste instrumento, ou de 

preceitos legais, estará sujeita as seguintes penalidades: 

8.1.1 – Advertência; 

8.1.2 – Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Galvão - SC; 

8.1.3 – Pagamento de multa equivalente a 20 % (vinte por cento) do valor do contrato; 

8.1.4 – Declaração de inidoneidade; 

8.1.5 - Rescisão contratual em caso de três faltas e infrações cometidas, e multa de 20% (vinte por cento) a ser 

calculada sobre o valor total do contrato. 

8.1.6 - As demais penalidades previstas no Art. 80 a 99 da Lei nº 8.666/93; 

8.2 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente com o 

Município de Galvão – SC, em favor da licitante vencedora. Caso o valor da multa seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente, ou judicialmente, se necessário. 

 

CLÁUSULA  IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestado a mesma, até o julgamento do pleito. 

 

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1 A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante a Senhora 

RAPHAELA RENATA PALAURO, Engenheira Civil, nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XI  - DA PUBLICAÇÃO  

11.1 Será de responsabilidade da Contratante, providenciar a publicação deste contrato por extrato, nos termos da 

legislação vigente. 

 

CLÁUSULA XII - DAS ALTERAÇÕES 

12.1 Este contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, sempre 

através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente. 
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CLÁUSULA XIII - DA EXECUÇÃO 

13.1 Este contrato é intransferível, não podendo a contratada, de forma alguma, sem anuência da contratante, 

sub-rogar direitos e obrigações a terceiros. 

 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos - SC, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Integram este Contrato, para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, as peças constantes 

do Processo Licitatório nº 034/2022 na modalidade Pregão Presencial n. 020/2022, do Município de Galvão - SC. 

15.2 E, assim por estarem de acordo, ajustados e contratados, após ser lido e achado conforme, as partes, a 

seguir, firmam o presente Contrato, em 3 (tres) vias, de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Galvão-SC, XX de XXXXXXX de 2022. 

 

 

ADMIR EDI DALLA CORT    RAPHAELA RENATA PALAURO 

Prefeito Municipal      Engenheira Civil 

       FISCAL 

       

 

XXXXXXX 

XXXXXXXXXXX – Contratado 

 

Assessor Jurídico.  

Advº Evandro Fernandes Andre OAB/SC 29159__________________________________________ 

Testemunhas: 

1. Roberval Dalla Cort. CPF 025.921.129-01 - _____________________________________________ 

2. Juliane Baldissera CPF 043.444.589-40 - _______________________________________________ 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

À município de Galvão 

At. Comissão de Licitação 

PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: 

C.N.P.J.: FONE/FAX: 

 

Declara que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa), preenchendo os requisitos para concessão dos mesmos. (A ser declarado apenas pelo 

participante que se enquadra no referido estatuto e pretende usufruir dos benefícios). 

 

 

Galvão, ____ _____________ 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal 
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Garopaba

prefeitura

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 040-2022 RECURSOS RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL
Publicação Nº 3869581

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 040/2022

NOTIFICA RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL.

O MUNICÍPIO DE GAROPABA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei 
nº 9.452, de 20 de março de 1997 e Decreto Municipal nº 227, de 29 de outubro de 2018, notifica os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município de Garopaba, da liberação de recursos financeiros provenientes do 
Governo Federal, a seguir especificados:
ÓRGÃO PROVENIENTE DATA DO CRÉDITO PROGRAMA E/OU AÇÃO À QUE SE DESTINA VALOR R$
TRANSFERÊNCIA DIRETA 29/04/2022 FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS R$ 739.185,39
TRANSFERÊNCIA DIRETA 29/04/2022 IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO R$ 1.698,78
TRANSFERÊNCIA DIRETA 29/04/2022 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC R$ 123.512,57
TRANSFERÊNCIA DIRETA 29/04/2022 ADO - LC 176/2020 (ADO25) R$ 2.687,16

Garopaba - SC, 03 de maio de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital no DOM/SC em 04/05/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 041-2022 RECURSOS RECEBIDO DO GOVERNO FEDERAL
Publicação Nº 3869621

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 041/2022
NOTIFICA RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL.

O MUNICÍPIO DE GAROPABA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei 
nº 9.452, de 20 de março de 1997 e Decreto Municipal nº 227, de 29 de outubro de 2018, notifica os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste município de Garopaba, da liberação de recursos financeiros provenientes do 
Governo Federal, a seguir especificados:
ÓRGÃO PROVENIENTE DATA DO CRÉDITO PROGRAMA E/OU AÇÃO À QUE SE DESTINA VALOR R$
TRANSFERÊNCIA DIRETA 02/05/2022 FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC R$ 12.296,11

Garopaba - SC, 03 de maio de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Edital no DOM/SC em 04/05/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LUIZ HENRIQUE CASTRO DE SOUZA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº. 958/2022 - REPUBLICADO
Publicação Nº 3870994

 PORTARIA N.º 958, DE 12 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUNIOR DE ABREU BENTO, Prefeito do Município de Garopaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Muni-
cipal, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º. EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, da Lei Municipal n.º 1000/2005, ÉRICA AMBONI ROCHA, CPF n.º ***.***.599-44, do 
cargo de Professor 20h, do quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Garopaba, em 01/04/2022.
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Art. 2º. Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no art. 54, inciso I, da Lei n.º 1000/2005.

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

Garopaba, 12 de abril de 2022.
JUNIOR DE ABREU BENTO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 13/04/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Câmara muniCipal

PORTARIA Nº 04 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870565

PORTARIA Nº 04 DE 03 DE MAIO DE 2022.
DESIGNA PARA O CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

NILTON BATISTA RAUPP, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, considerando os termos da Lei Municipal nº 1.030 de 10 de abril de 2016, com 
suas posteriores alterações e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º DESIGNAR, o Senhor JOÃO DA SILVA PACHECO, brasileiro, divorciado, CPF 077.198.849-49, RG 415.546 SSP/SC, para exercer o car-
go comissionado de ASSESSOR PARLAMENTAR da Câmara, conforme Lei Municipal Nº 1.030/2006, Quadro II – Comissionados da Câmara 
Municipal de Garopaba, com efeitos a partir de 03/05/2022.

Parágrafo Único – O servidor deverá desempenhar suas funções em conformidade com normas determinadas na Lei Municipal nº 1.030 de 
10 de abril de 2006, e suas posteriores alterações.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 03 de maio de 2022.
Nilton Batista Raupp
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria nº 04/2022, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos três dias do mês de maio de 2022.

Publicada a presente Portaria nº 04/2022 no DOM/SC em ____/____/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário
Câmara Municipal de Garopaba

PORTARIA Nº 05 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870622

PORTARIA Nº 05 DE 03 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NILTON BATISTA RAUPP, Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 23, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno, Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Garopaba, 
e demais legislação vigente,

RESOLVE,
Art. 1º CONCEDER FÉRIAS, regulamentares, sem prejuízo de remuneração, nos termos do art. 108, da Lei Municipal nº 1000/2005, ao Ser-
vidor Vagner da Silva, ocupante do cargo de comissionado de Assessor Legislativo, Matrícula Funcional nº 131, relativo ao período aquisitivo 
de 10/01/2021 à 10/01/2022, no período de 02/05/2022 à 31/05/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de assinatura.

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



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 748

Gabinete da Presidência, em 03 de maio de 2022.
Nilton Batista Raupp
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Portaria, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em _____/_____/2022, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário
Câmara Municipal de Garopaba
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Garuva

prefeitura

CONTRATO N° 103/2022
Publicação Nº 3870148

 

  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 117/2019 

CONTRATO 103 / 2022 
       
 

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em 
obediência às normas prevista na Lei Complementar Municipal n° 117/2019, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE 
GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.848/0001-59, com sede à Garuva à AVENIDA 
CELSO RAMOS - 1614, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, 
Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO 
RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à 
Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, o(a) Sr.(a) MARCELO ALVES DA 
SILVA, Brasileiro(a), Casado, RG n° 6478847, CPF n° 061.540.999-75, residente e domiciliada no (a) RUA SILVIO ALVES, nº 200, , 
CENTRO, Garuva, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se 
obrigam a saber: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Constitui fundamento de validade para o presente contrato a necessidade contratação de profissional para exercer as 
funções específicas de AG. COMBATE ENDEMIAS do Município de Garuva, junto à Fundo Municipal de Saúde. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Os serviços prestados pelo contratado têm local previamente determinado pelo contratante e deve ser realizado pelo 
período de 184 (cento e oitenta e quatro) dias, com carga horária de 044:00 horas semanais. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

O prazo do presente contrato é de 02/05/2022, terminando no dia 01/11/2022, observando o excepcional interesse público e 
presentes os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 117/2019. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

A remuneração mensal é de R$ 1.829,00 (um mil e oitocentos e vinte e nove reais), acrescidas de vantagens pecuniárias 
previstas em Leis Municipais. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

O contratado obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores municipais, submetendo-se, inclusive, no 
que couberem, às sanções disciplinares. Os direitos, obrigações e deveres do contratado encontram-se expressos nas Leis 
Complementares Municipais 001/1998 e 117/2019, bem como em suas alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

As despesas dos serviços objeto deste Contrato correrão por conta da Fundo Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por interesse e conveniência da Fundo Municipal de Saúde, 
quando cessada a necessidade temporária de excepcional interesse público e/ou na hipótese de posse de candidato aprovado em 
concurso público. A rescisão por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por ele com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob 
pena do valor correspondente ao vencimento base ser descontado de sua remuneração por ocasião da rescisão. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes 
integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Fundo Municipal de 
Saúde. E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os 
efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo. 
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Garuva, 
 

02/05/2022 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ ___________________________________________________ 
Município de Garuva 

Rodrigo Adriany David - Prefeito 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

Marcio Ricardo Herpich 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
MARCELO ALVES DA SILVA 

 
CPF 061.540.999-75 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Testemunha 1 Testemunha 2 
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CONTRATO N° 104/2022
Publicação Nº 3870113

 

  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 117/2019 

CONTRATO 104 / 2022 
       
 

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em 
obediência às normas prevista na Lei Complementar Municipal n° 117/2019, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE 
GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.848/0001-59, com sede à Garuva à AVENIDA 
CELSO RAMOS - 1614, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, 
Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO 
RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à 
Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, o(a) Sr.(a) ANGELA SILVEIRA, 
Brasileiro(a), Casado, RG n° 10478895, CPF n° 080.776.089-73, residente e domiciliada no (a) RUA ANTONIO LADISLAU DE ARAUJO, 
nº 600, , CENTRO, Garuva, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas 
quais se obrigam a saber: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Constitui fundamento de validade para o presente contrato a necessidade contratação de profissional para exercer as 
funções específicas de MERENDEIRA TEMPORARIO do Município de Garuva, junto à Secretaria de Educação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Os serviços prestados pelo contratado têm local previamente determinado pelo contratante e deve ser realizado pelo 
período de 185 (cento e oitenta e cinco) dias, com carga horária de 044:00 horas semanais.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

O prazo do presente contrato é de 02/05/2022, terminando no dia 02/11/2022, observando o excepcional interesse público e 
presentes os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 117/2019.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

A remuneração mensal é de R$ 1.596,76 (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), acrescidas 
de vantagens pecuniárias previstas em Leis Municipais.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

O contratado obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores municipais, submetendo-se, inclusive, no 
que couberem, às sanções disciplinares. Os direitos, obrigações e deveres do contratado encontram-se expressos nas Leis 
Complementares Municipais 001/1998 e 117/2019, bem como em suas alterações posteriores.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

As despesas dos serviços objeto deste Contrato correrão por conta da Secretaria de Educação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por interesse e conveniência da Secretaria de Educação, quando 
cessada a necessidade temporária de excepcional interesse público e/ou na hipótese de posse de candidato aprovado em concurso 
público. A rescisão por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por ele com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena do 
valor correspondente ao vencimento base ser descontado de sua remuneração por ocasião da rescisão. 

  
CLÁUSULA OITAVA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes 
integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria de Educação. 
E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos 
legais, na presença das testemunhas abaixo. 
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Garuva, 
 

02/05/2022 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ __________________________________________ 
Município de Garuva 

Rodrigo Adriany David - Prefeito 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

Marcio Ricardo Herpich 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
ANGELA SILVEIRA 

 
CPF 080.776.089-73 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Testemunha 1 Testemunha 2 
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CONTRATO N° 105/2022
Publicação Nº 3870132

 

  

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 117/2019 

CONTRATO 105 / 2022 
       
 

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em 
obediência às normas prevista na Lei Complementar Municipal n° 117/2019, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE 
GARUVA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.848/0001-59, com sede à Garuva à AVENIDA 
CELSO RAMOS - 1614, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, 
Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO 
RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à 
Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Contratante, e do outro, o(a) Sr.(a) DAIANE DA SILVA, 
Brasileiro(a), Solteiro, RG n° 4354526, CPF n° 073.638.489-80, residente e domiciliada no (a) RUA CARIJÓS, nº 831, , CENTRO, 
Garuva, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a 
saber: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Constitui fundamento de validade para o presente contrato a necessidade contratação de profissional para exercer as 
funções específicas de Professor nível II temporário do Município de Garuva, junto à Secretaria de Educação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Os serviços prestados pelo contratado têm local previamente determinado pelo contratante e deve ser realizado pelo 
período de 228 (duzentos e vinte e oito) dias, com carga horária de 022:00 horas semanais.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

O prazo do presente contrato é de 03/05/2022, terminando no dia 16/12/2022, observando o excepcional interesse público e 
presentes os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Municipal 117/2019.  

 
CLÁUSULA QUARTA 

A remuneração mensal é de R$ 1532,39 (Hum mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), acrescidas de 
vantagens pecuniárias previstas em Leis Municipais.  

 
CLÁUSULA QUINTA 

O contratado obriga-se a todos os deveres funcionais aplicáveis aos servidores municipais, submetendo-se, inclusive, no 
que couberem, às sanções disciplinares. Os direitos, obrigações e deveres do contratado encontram-se expressos nas Leis 
Complementares Municipais 001/1998 e 117/2019, bem como em suas alterações posteriores.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

As despesas dos serviços objeto deste Contrato correrão por conta da Secretaria de Educação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 

O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido por interesse e conveniência da Secretaria de Educação, quando 
cessada a necessidade temporária de excepcional interesse público e/ou na hipótese de posse de candidato aprovado em concurso 
público. A rescisão por iniciativa do contratado deverá ser comunicada por ele com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena do 
valor correspondente ao vencimento base ser descontado de sua remuneração por ocasião da rescisão.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes 
integrantes do presente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria de Educação. 
E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos 
legais, na presença das testemunhas abaixo. 
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Garuva, 
 

03/05/2022 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ __________________________________________ 
Município de Garuva 

Rodrigo Adriany David - Prefeito 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças 

Marcio Ricardo Herpich 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
DAIANE DA SILVA 

 
CPF 073.638.489-80 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Testemunha 1 Testemunha 2 
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DISTRATO N° 21/2022
Publicação Nº 3870188

DISTRATO Nº 21/2022

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 67/2022, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita 
no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, 
Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICAR-
DO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida 
Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro LUCIA MARILCI LAUFER, Brasileiro(a), Solteiro, RG 
n° 3921205, CPF n° 030.321.779-01, residente e domiciliada no (a) RUA CUBA, nº 130, JARDIM SOFIA, Joinville a reger-se pelas seguintes 
Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica distratado o contrato nº 67/2022, cujo objeto era a prestação de serviços como PROFESSOR NIVEL II, nos termos da Cláusula Sétima 
do contrato celebrado entre as partes, datado em 07/02/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA
Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 67/2022.
E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo:

E, por estarem firmados.
Garuva, 20 de abril de 2022.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David - Prefeito

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Distratado

Testemunha 1 Testemunha 2

DISTRATO N° 22/2022
Publicação Nº 3870220

DISTRATO Nº 22/2022

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 94/2022, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita 
no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Ga-
ruva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO 
HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso 
Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro BEATRIZ DOS SANTOS REIS, Brasileiro(a), Casado, RG n° 
5572047, CPF n° 323.772.788-17, residente e domiciliada no (a) RUA MARIO ARINS CALDEIRA, nº 358, , FLORESTA, Joinville a reger-se 
pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica distratado o contrato nº 94/2022, cujo objeto era a prestação de serviços como PROFESSOR NIVEL II, nos termos da Cláusula Sétima 
do contrato celebrado entre as partes, datado em 03/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA
Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 94/2022.
E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo:

E, por estarem firmados.
Garuva, 29 de abril de 2022.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David - Prefeito

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Distratado

Testemunha 1 Testemunha 2
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DISTRATO N° 23/2022
Publicação Nº 3870164

DISTRATO Nº 23/2022

Termo de Distrato do Contrato Administrativo nº 2/2021, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, inscrita 
no CNPJ nº 83.102.848/0001-59, neste ato representado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, 
casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Ga-
ruva/SC, no exercício de seu mandato político e pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO 
HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso 
Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante denominados Distratante, e do outro BRUNO MEGLIATO BERTIPAGLIA, Brasileiro(a), Solteiro, 
RG n° 84361828, CPF n° 052.417.059-29, residente e domiciliada no (a) RUA CONCORDIA, nº 960, ANITA GARIBALDI, Joinville a reger-se 
pelas seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica distratado o contrato nº 2/2021, cujo objeto era a prestação de serviços como ODONTOLOGO, nos termos da Cláusula Sétima do con-
trato celebrado entre as partes, datado em 04/02/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA
Com a celebração de presente ato, ficam distratadas as obrigações de ambas as partes contraídas no Contrato Temporário Nº 2/2021.
E, por estarem de pleno acordo firmam o presente Termo de Distrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo:

E, por estarem firmados.
Garuva, 29 de abril de 2022.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David - Prefeito

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Distratado

Testemunha 1 Testemunha 2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 03/2022
Publicação Nº 3867894

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA – METAS FISCAIS 1° QUADRIMESTRE 2022

A Prefeitura Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, em cumprimento à legislação vigente, convoca os munícipes para participarem 
da Audiência Pública para Apresentação e discussão das Metas Fiscais do 1° quadrimestre do exercício de 2022, a ser realizada no dia 24 
de maio (terça-feira) de 2022, às 14:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal, sito à Rua Castro Alves, 44 - Centro, Município de 
Garuva.

Garuva, 02 de maio de 2022.
Rodrigo Adriany David
Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2021
Publicação Nº 3870094

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2021
PARA ADMISSÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 18/2002

Pelo presente Contrato Administrativo para admissão temporária de pessoal por excepcional interesse público, em obediência às normas 
prevista na Lei Complementar Municipal n°18/2002, e suas alterações posteriores, de um lado o MUNICÍPIO DE GARUVA, pessoa jurídica 
de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 83.102.848/0001-59, com sede à Avenida Celso Ramos, 1614, Centro, neste ato repre-
sentado pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, RODRIGO ADRIANY DAVID, brasileiro, casado, portador do RG n°. 3.207.013-6, inscrito 
no CPF sob o n°. 033.007.279-01, residente e domiciliado à Rua Eugênio Avanci, 210, Garuva/SC, no exercício de seu mandato político e 
pelo Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, Sr. MARCIO RICARDO HERPICH, brasileiro, solteiro, portador do RG 
nº 6640709, inscrito no CPF sob o nº 009.724.779-00, residente e domiciliado à Avenida Celso Ramos, 693, Centro, Garuva/SC, doravante 
denominados Contratante, e do outro, a Sra. RAQUEL PEREIRA, Brasileiro(a), Divorciado, RG n° 4458370, CPF n° 039.412.619-08, residente 
e domiciliada no (a) RUA lothar cunha, nº 172, , COMASA DO BOA VISTA, Joinville, doravante denominado Contratado, a reger-se pelas 
seguintes Cláusulas, expressamente aceitas, e pelas quais se obrigam a saber:
1. DO PRAZO: De acordo com o Memorando nº 1953/2022, justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, que passa a fazer 
parte integrante deste aditivo, prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 30/2021 até o dia 25/05/2022.
2. RATIFICAÇÃO: As partes ratificam as cláusulas originais do Contrato Administrativo nº 30/2021 para admissão temporária de excepcional 
interesse público, que não foram expressamente alteradas por este aditivo.
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Fica eleito o Foro da Comarca de Garuva para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. São partes integrantes do pre-
sente contrato a justificativa da necessidade de excepcional interesse público apresentada pela Secretaria Municipal de SAUDE.
E, por concordarem com as cláusulas contratuais, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para todos os efeitos 
legais, na presença das testemunhas abaixo.
Garuva, 26 de abril de 2022.
Município de Garuva
Rodrigo Adriany David

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
Marcio Ricardo Herpich

Contratado

Testemunha 1 Testemunha 2
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Gaspar

prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-65/2022
Publicação Nº 3869520

MUNICÍPIO DE GASPAR/SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº SAF-65/2022
Início da vigência: 14/04/2022 Vencimento: 13/04/2023. Tomada de Preços nº.: 11/2022. Objeto: Pavimentação asfáltica da Rua Clara 
Schmitz. Contratada: FREEDOM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. (03.453.030/0001-41). Valor: R$ 1.629.650,88 – Jean Alexandre dos 
Santos | Secretário de Planejamento Territorial

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2022 PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 52/2022

Publicação Nº 3870649

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 97/2022
Pregão Presencial nº 52/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS DA COLETA ESPECIAL, PROVENIENTES DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC.
Da especificação do vencedor:
Fornecedor CNPJ VALOR GLOBAL
VITACICLO S. A. LOGISTICA REVERSA 10.254.988/0001-79 R$ 39.720,00

CONTRATANTE: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (CNPJ Nº 82.636.028/0001-84).
Gaspar/SC, 03 de Maio de 2022.
CLEVERTON JOÃO BATISTA Diretor-Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

PORTARIA Nº 7.363, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869105

PORTARIA Nº 7.363, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
DESIGNA SOLANO PEDRO SCHNEIDER PARA ATUAR COMO FISCAL DOS CONTRATOS QUE ESPECIFICA.

ANDRÉ PASQUAL WALTRICK, Secretário de Agricultura e Aquicultura, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no 
Decreto nº 7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,

RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 20 de abril de 2022, o servidor SOLANO PEDRO SCHNEIDER, inscrito no CPF sob o nº 871.001.009-25, ocupante 
do cargo de Operador de Máquina, para atuar como Fiscal dos contratos abaixo especificados:

I. Contrato nº 67/2022, firmado entre o Município de Gaspar e a empresa DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP;

II. Contrato nº 68/2022, firmado entre o Município de Gaspar e a empresa MARCIO MARCELO ZIMMERMANN LTDA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 20 de abril de 2022.

Gaspar, 29 de abril de 2022.
ANDRÉ PASQUAL WALTRICK
Secretário de Agricultura e Aquicultura

PORTARIA Nº 7.368, 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871085

PORTARIA Nº 7.368, 02 DE MAIO DE 2022.
DESIGNA VANDERLEI FISTAROL PARA ATUAR COMO FISCAL DO CONTRATO Nº 1002/2022.

CLEVERTON JOÃO BATISTA, Diretor-Presidente do SAMAE, no uso de suas atribuições legais, e em observância ao disposto no Decreto nº 
7.889, de 05 de fevereiro de 2018, e no Decreto nº 8.092, de 26 de abril de 2018,
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RESOLVE:
Art. 1º Designar, a partir de 12 de abril de 2022, o servidor VANDERLEI FISTAROL, inscrito no CPF sob o nº 576.270.109-34, ocupante do 
cargo de Diretor Administrativo, para atuar como Fiscal do Contrato n.º 1002/2022, firmado entre o Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto de Gaspar - SAMAE e a empresa RC NUHS COMÉRCIO LTDA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 12 de abril de 2022.

Gaspar, 02 de maio de 2022.
CLEVERTON JOÃO BATISTA
Diretor-Presidente do SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2022 DISPENSA N° 16/2022
Publicação Nº 3869111

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 73B0E9912168BA50336673D9C4E7DCC2D365E6F1
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Processo Administrativo 112/2022
Dispensa n° 16/2022
OBJETO: Locação de bem imóvel composto de uma sala comercial de 200 m², Edifício Bussines Center, localizado na Rua Augusto Beduschi, 
n° 87, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP n° 89.110-070, Matrícula no cadastro imobiliário n° 23.525, para atender às necessidades da Fundação 
Municipal de Esportes e Lazer. Da Especificação do Objeto:

Item Descrição Valor
Unitário (R$)

Período
(Meses)

Valor
Total (R$)

01

Locação de bem imóvel composto de uma sala comercial de 
200 m², Edifício Bussines Center, localizado na Rua Augusto 
Beduschi, n° 87, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP n° 89.110-
070, Matrícula no cadastro imobiliário n° 23.525, para atender 
às necessidades da Fundação Municipal de Esportes e Lazer.

5.700,00 12 68.400,00

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001-02). CONTRATADO: BELLVALE EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA (CNPJ sob o n° 35.654.971/0001-30). VALOR TOTAL JULGADO: R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: inciso X do art. 24 da Lei 8.666/1993.
Gaspar (SC), 29 de abril de 2022.
Roni Jean M-ller
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2022 DISPENSA N° 17/2022 
EXTRATO DO CONTRATO N° 2022/4066

Publicação Nº 3868410

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Processo Administrativo 114/2022
DISPENSA N° 17/2022
EXTRATO DO CONTRATO N° 2022/4066
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/04/2022. VENCIMENTO: 28/07/2022. OBJETO: Contratação do serviço de locação de transformador para arena 
multiuso, localizada na Rua Herício Fides Zimermann n° 300, Bairro Margem Esquerda, Gaspar/SC – CEP n° 89.114-442. Da Especificação 
do Objeto:

Item Descrição
Qt.
(Unidade) Preço

Unitário (R$)
Período
(Meses)

Valor
Total (R$)

01
Serviço de Locação de Transformador para Arena 
Multiuso por 3 (três) meses. Incluso ART de serviço e 
trâmites na concessionária.

01 5.800,00 3 17.400,00

Valor Global (R$) 17.400,00

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001-02). CONTRATADO: BORNHAUSEN ENGENHARIA ELETRICA 
LTDA (CNPJ n° 38.708.853/0001-55). VALOR TOTAL JULGADO: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: art. 24, II da Lei 8.666/1993.

Gaspar (SC), 29 de abril de 2022.
Roni Jean M-ller
Diretor Presidente da Fundação Municipal de Esportes e Lazer – FMEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC PROCESSO ADMINISTRATIVO 115/2022 DISPENSA N° 18/2022
Publicação Nº 3869699

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 502087D4EDD9E80DB199A39A70F9C8C9C056ACF7
PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Processo Administrativo 115/2022
DISPENSA N° 18/2022
OBJETO: Contratação de instituição especializada na prestação de serviços de formação, assessoria e consultoria em projetos, visando a 
construção do Plano Municipal de Turismo deste Município.
Da Especificação do Objeto:
Item Descrição Qt. Preço Unitário (R$) Valor Total (R$)

01 Contratação de instituição especializada na prestação de serviços de formação, assessoria e 
consultoria em projetos, visando a construção do Plano Municipal de Turismo deste Município. 1 61.139,85 61.139,85

Valor Global (R$) 61.139,85

Do Cronograma Físico-Financeiro:
Produto Descrição Prazo (Dias) Desembolso (%) Valor (R$)
I Plano de Trabalho: Planejamento e Cronograma dos Trabalhos. 15 10 6.113,99
II            Relatório Contendo os Resultados das Atividades Descritas no Item Diagnóstico Estratégico da Área e das Atividades Turísticas.                                                     
60                      20 12.227,97

III Relatório Contendo os Resultados das Atividades Descritas nas Estratégias de Desenvol-
vimento Turístico. 15 10 6.113,99

IV Relatório Contendo os Resultados das Atividades Descritas no Item Plano de Ação. 30 20 12.227,97
V Versão Preliminar do Plano, para Validação das Propostas Estratégicas e Plano. 30 20 12.227,97

VI Versão Final do Plano, Contendo o Resumo Executivo e o Registro dos Processos de 
Participação Pública e Validação do Plano. 30 20 12.227,97

Total 180 100 61.139,85

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gaspar (CNPJ n° 83.102.244/0001-02). CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial – SENAC (CNPJ n° 03.603.739/0001-86). VALOR TOTAL JULGADO: R$ 61.139,85 (sessenta e um mil e cento e trinta e nove reais e 
oitenta e seis centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, XIII da Lei 8.666/1993.
Gaspar (SC), 03 de maio de 2022.
Pablo Ricardo Fachini
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo

Câmara muniCipal

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS - PDL-011/2022
Publicação Nº 3870648

PESQUISA PÚBLICA DE PREÇOS - PDL-011/2022 — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO 
E DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O ESPAÇO CULTURAL ATENDENDO A DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DE GASPAR.
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Licitação dispensável na forma do artigo 24, inciso II da Lei Federal n° 8.666/1993.
INTERESSADA: Câmara de Vereadores de Gaspar. CNPJ n° 83.543.546/0001-16.
OBJETO: Através do Ofício interno nº 97/2022, de 02 de maio de 2022 e do Ofício GV - FDB nº 025/2022, de 02 de maio de 2022, ambos 
deferidos pela Presidente, para aquisição de equipamentos para a implantação na sala da assessoria de imprensa de um estúdio de gravação 
de entrevistas, de áudios, de vídeos, com parlamentares, servidores e o público em geral, sendo os seguintes equipamentos: 01 (um) fundo 
fotográfico infinito na cor branca, medindo 3m de altura x 1,60m de largura, 02 (dois) pedestais modelo (Ring Light) com iluminação em 
que a regulagem chegue até a medida de 1,80m de altura e com 30cm de diâmetro, 01 (um) pedestal para que sejam colocados câmeras 
fotográficas e celulares em que a regulagem chegue até a medida de 1,80m de altura, 02 (dois) kits de microfones de lapela duplo, sem fio 
para conectar à câmera fotográfica e ao celular, 02 (dois) leitores de cartão SD USB 3.0, sendo adaptadores de cartão 2 em 1, com compar-
timentos duplos que suportem cartões de memória para laptop. E para a aquisição de equipamentos de som para o espaço cultural sendo: 
02(duas) caixas de som na cor branca e/ou preta, ativas, pequenas, tubulares com no mínimo as medidas de 50cm x 15cm x 14cm, com a 
potência mínima de 200w, 06 (seis) conectores modelo XLR (sinal áudio), 04 (quatro) conectores do tipo SPEAK para a energia e com mão 
de obra da instalação. Ficará a critério da Câmara de Vereadores de Gaspar, exclusivamente, a aquisição ou não de todo ou parte do objeto 
licitado, bem como a utilização ou não da verba total destinada ao objeto desta dispensa de licitação.

PRAZO DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTAS: Será de 05 (cinco) dias úteis a partir dessa publicação no Diário Oficial dos Municípios, para os inte-
ressados em fazer o orçamento do referido objeto e poderão fazer o pedido da Carta Pesquisa através do endereço de e-mail: presidencia@
camaragaspar.sc.gov.br.

Gabinete da Presidência, 03 de maio de 2022.
Franciele Daiane Back
Presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar
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Governador Celso Ramos

prefeitura

385 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Publicação Nº 3871961

Portaria nº 385/2022

MARCOS HENRIQUE DA SILVA, Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no artigo 293 da Lei 1085 de 01 de Abril de 2016,

Resolve:
Nomear os servidores KARINE MARTINS GALVÃO COSTA, matriculanº1108, ocupante do cargo efetivo de bibliotecária, SERGIO ROBERTO 
TOMAZ, matriculanº926, ocupante do cargo efetivo de assistente administrativo I e PEDRO MANOEL SIQUEIRA, matriculanº855, ocupante 
do cargo efetivo de fiscal de obras e serviços urbanos para, sob a presidência do primeiro nomeado, comporem a comissão do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para averiguar os fatos ocorrido no dia 20 de julho de 2021 entre os servidores públicos municipais Arildo 
Waldemar Sagás e Thiago de Almeida.

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

Governador Celso Ramos, 03 de maio de 2022
MARCOS HENRIQUE DA SILVA
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 43/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
ROÇADEIRAS, ITENS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR, PARA ATENDER AS SECRETARIAS INTEGRANTES 
DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Publicação Nº 3872029

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5CC051109DDA2016AF3357E951C41CE5FAE05BEB
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL 43/2022

O Município de Governador Celso Ramos/SC torna público que realizará licitação, tipo MENOR PREÇO.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS, ITENS FRACASSADOS NA LICITAÇÃO ANTERIOR, PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS INTEGRANTES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 16/05/2022 até 14h00min.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 16/05/2022 às 14h30min.

Os interessados deverão retirar o edital no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, no endereço: www.governadorcelsora-
mos.sc.gov.br, , no link Transparências – Licitações e pesquisar pelo número do Edital em questão.

Governador Celso Ramos, 03 de Maio de 2022.
ALCIDES PEREIRA
Secretário de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 214 CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 10/2018 - SAÚDE
Publicação Nº 3870945

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 214
Concurso Público Edital nº 10/2018 - saúde
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a homologação dos resultados do Concurso Público Edital nº 10/2018, com fundamentos na Lei Complementar Municipal nº 1085/16, 
através do secretário municipal de administração CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo:
Classificação/Inscrição/Nome Cargo
019 123320 LIDIANE DE OLIVEIRA ALVES ONDOTOLOGO (PSF)

1) Os Convocados deverão comparecer em até 30 (trinta) dias a contar da publicação deste, das 13:30 às 18:00 horas no Paço Municipal 

http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
http://www.governadorcelsoramos.sc.gov.br/
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junto ao setor de Recursos Humanos, sito a Praça 6 de novembro, 01 – Centro, para manifestar seu interesse de ingressar no quadro de 
servidores da administração municipal.
2) Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) caracterizará sua desistência, impli-
cando, de imediato, na extinção de todo e qualquer direito de nomeação.
3) Os convocados deverão apresentar os documentos abaixo:
3.1.comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo, elaborado por junta médica funcional municipal; 3.2.prova de nacionali-
dade, para estrangeiros naturalizados; 3.3.declaração de não acumulação, de acumulação lícita ou impedimento para o exercício de cargos, 
empregos ou funções públicas, se aposentado em outro cargo ou emprego público e a não percepção de proventos aposentadoria por 
invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário 3.4.prova de gozo dos direitos políticos; no site do tribunal de justiça; https://esaj.tjsc.
jus.br/sco/abrircadastro.do(certidão para fins eleitorais 3.5.certidão criminal, na comarca de Biguaçu e onde reside; https://esaj.tjsc.jus.
br/sco/abrircadastro.do 3.6.certidão de quitação eleitoral (no site do tse) 3.7.declaração de bens (cópia de declaração de imposto de renda 
ou formulário próprio no setor de pessoal 3.8.cópia e original do comprovante de escolaridade (certificado/diploma) 3.9.cópia e original da 
comprovação de registro em entidade de classe (para os cargos que a exige) 3.10.cópia e original do certificado de dispensa de incorporação 
ou documento similar (para o sexo masculino 3.11.cópia e original da c.n.h. carteira nacional de habilitação (para os cargos de motorista) 
3.12.cópia e original da carteira de identidade (rg) 3.13.cópia e original do cpf (regular) certidão no site da receita federal 3.14.cópia e 
original da carteira de trabalho (páginas: da foto e dos dados pessoais) 3.15.cópia e original do cartão de pis 3.16.cópia e original do título 
de eleitor 3.17.cópia e original da certidão de nascimento dos dependentes (caso tenha) 3.18.foto ¾ recente (Se possível em encaminhar 
em meio digital) e-mail: rhgovcsr@gmail.com
4) Para emissão do comprovante de aptidão física e mental conforme item 3.1, o candidato deverá comparecer de imediato na Prefeitura 
para se apresentar a junta médica afim de receber a relação de exames a serem providenciados os quais deverão ser entregues junto aos 
demais documentos até o prazo estipulado no item 1.
5) Além dos documentos do item 3, poderá ser solicitado outros documentos complementares que se fizerem necessário.

Governador Celso Ramos, 03 de maio 2022
Alcides Pereira
Secretário Municipal Administração

Samae - Gov. CelSo ramoS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL RP 15/2022 PROCESSO 15/2022
Publicação Nº 3870626

AVISO DE LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE REALI-
ZARÁ A LICITAÇÃO NA FORMA ABAIXO:

PREGÃO PRESENCIAL RP 15/2022
PROCESSO 15/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 17/05/2022 até as 15h00.

DATA DE ABERTURA DA REUNIÃO PÚBLICA: 17/05/2022 às 15h30min.

Atenção ao nosso novo endereço: Avenida Bela Vista, KM 14, Calheiros, Governador Celso Ramos/SC – Ao lado da Câmara Municipal de 
vereadores.

Os interessados deverão retirar o edital no site do SAMAE de Governador Celso Ramos – www.samaegcr.com.br, ou excepcionalmente, de 
forma presencial na sede do SAMAE de segunda a sexta feira, das 13:30 às 17:00hs no Setor de Licitações ou ainda requisitando - o pelo 
e-mail: compraselicitacoes@samaegcr.com.br.

Governador Celso Ramos, 03 de maio de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral

https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
mailto:rhgovcsr@gmail.com
http://www.samaegcr.com.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022 - LEITURISTA
Publicação Nº 3869171

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022
Concurso Público Edital nº 01/2018

O DIRETOR DO SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a homologação dos resultados do Concurso Público Edital nº 01/2018, com fundamentos na Lei Complementar Municipal nº 1085/16, 
CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo:

Classificação Inscrição Nome Cargo

004 130610 SUZICLEIDE DA SILVA PIRES LEITURISTA

1.Os Convocados deverão comparecer em até 30 (trinta) dias a contar desta data, das 08:00 ás 17:00 horas na Sede do SAMAE junto ao 
setor de Recursos Humanos, sito a Avenida Bela Vista Km14 – Calheiros, para manifestar seu interesse de ingressar no quadro de servidores 
da Autarquia municipal.
2.Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) caracterizará sua desistência, implican-
do, de imediato, na extinção de todo e qualquer direito de nomeação.
3.Os convocados deverão apresentar os documentos abaixo:
3.1.comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo, elaborado por junta médica funcional municipal; 3.2.prova de nacionali-
dade, para estrangeiros naturalizados; 3.3.declaração de não acumulação, de acumulação lícita ou impedimento para o exercício de cargos, 
empregos ou funções públicas, se aposentado em outro cargo ou emprego público e a não percepção de proventos aposentadoria por 
invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário 3.4.prova de gozo dos direitos políticos; no site do tribunal de justiça;https://esaj.tjsc.
jus.br/sco/abrircadastro.do(certidão para fins eleitorais 3.5.certidão criminal, na comarca de Biguaçú e onde reside; https://esaj.tjsc.jus.br/
sco/abrircadastro.do 3.6.certidão de quitação eleitoral (no site do TSE) 3.7.declaração de bens (cópia de declaração de imposto de renda 
ou formulário próprio no setor de pessoal 3.8.cópia e original do comprovante de escolaridade (certificado/diploma) 3.9.cópia e original da 
comprovação de registro em entidade de classe (para os cargos que a exige) 3.10.cópia e original do certificado de dispensa de incorporação 
ou documento similar (para o sexo masculino 3.11.cópia e original da C.N.H. carteira nacional de habilitação (para os cargos de motorista) 
3.12.cópia e original da carteira de identidade (RG) 3.13.cópia e original do CPF (regular) certidão no site da receita federal 3.14.cópia e 
original da carteira de trabalho (páginas: da foto e dos dados pessoais) 3.15.cópia e original do cartão de pis 3.16.cópia e original do título 
de eleitor 3.17.cópia e original da certidão de nascimento dos dependentes (caso tenha) 3.18.foto ¾ recente (Se possível em encaminhar 
em meio digital) e-mail: rh@samaegcr..com.br
4) Para emissão do comprovante de aptidão física e mental conforme item
4.1, o candidato deverá comparecer de imediato no SAMAE para se apresentar a junta médica afim de receber a relação de exames a serem 
providenciados os quais deverão ser entregues junto aos demais documentos até o prazo estipulado no item 1.
5) Além dos documentos do item 3, poderá ser solicitado outros documentos complementares que se fizerem necessário.

Governador Celso Ramos, SC - 19 de Abril de 2022
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do SAMAE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2022 - TECNICO EM SANEAMENTO
Publicação Nº 3869172

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2022
Concurso Público Edital nº 01/2018

O DIRETOR DO SAMAE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com a homologação dos resultados do Concurso Público Edital nº 01/2018, com fundamentos na Lei Complementar Municipal nº 1085/16, 
CONVOCA o(s) candidato(s) relacionado(s) abaixo:

Classificação Inscrição Nome Cargo

003 130692 FELIPE PEREIRA TECNICO SANEAMENTO

1.Os Convocados deverão comparecer em até 30 (trinta) dias a contar desta data, das 08:00 ás 17:00 horas na Sede do SAMAE junto ao 
setor de Recursos Humanos, sito a Avenida Bela Vista Km14 – Calheiros, para manifestar seu interesse de ingressar no quadro de servidores 
da Autarquia municipal.
2.Decorrido o prazo acima especificado, o não comparecimento do(s) candidato(s) ora convocado(s) caracterizará sua desistência, implican-
do, de imediato, na extinção de todo e qualquer direito de nomeação.
3.Os convocados deverão apresentar os documentos abaixo:
3.1.comprovação da aptidão física e mental para exercício do cargo, elaborado por junta médica funcional municipal; 3.2.prova de nacionali-
dade, para estrangeiros naturalizados; 3.3.declaração de não acumulação, de acumulação lícita ou impedimento para o exercício de cargos, 

mailto:rh@samaegcr..com
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empregos ou funções públicas, se aposentado em outro cargo ou emprego público e a não percepção de proventos aposentadoria por 
invalidez, pagos por qualquer regime previdenciário 3.4.prova de gozo dos direitos políticos; no site do tribunal de justiça;https://esaj.tjsc.
jus.br/sco/abrircadastro.do(certidão para fins eleitorais 3.5.certidão criminal, na comarca de Biguaçú e onde reside; https://esaj.tjsc.jus.br/
sco/abrircadastro.do 3.6.certidão de quitação eleitoral (no site do TSE) 3.7.declaração de bens (cópia de declaração de imposto de renda 
ou formulário próprio no setor de pessoal 3.8.cópia e original do comprovante de escolaridade (certificado/diploma) 3.9.cópia e original da 
comprovação de registro em entidade de classe (para os cargos que a exige) 3.10.cópia e original do certificado de dispensa de incorporação 
ou documento similar (para o sexo masculino 3.11.cópia e original da C.N.H. carteira nacional de habilitação (para os cargos de motorista) 
3.12.cópia e original da carteira de identidade (RG) 3.13.cópia e original do CPF (regular) certidão no site da receita federal 3.14.cópia e 
original da carteira de trabalho (páginas: da foto e dos dados pessoais) 3.15.cópia e original do cartão de pis 3.16.cópia e original do título 
de eleitor 3.17.cópia e original da certidão de nascimento dos dependentes (caso tenha) 3.18.foto ¾ recente (Se possível em encaminhar 
em meio digital) e-mail: rh@samaegcr..com.br
4) Para emissão do comprovante de aptidão física e mental conforme item
4.1, o candidato deverá comparecer de imediato no SAMAE para se apresentar a junta médica afim de receber a relação de exames a serem 
providenciados os quais deverão ser entregues junto aos demais documentos até o prazo estipulado no item 1.
5) Além dos documentos do item 3, poderá ser solicitado outros documentos complementares que se fizerem necessário.

Governador Celso Ramos, SC - 03 de Maio de 2022
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do SAMAE

PORTARIA SAMAE Nº 58/2022 - CONCEDER FÉRIAS
Publicação Nº 3869164

PORTARIA Nº 58/2022

O DIRETOR GERAL DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos Autorizado pela Lei 369/91 / 
Lei 1085/2016 / 1234/2017 e 1242/2018
RESOLVE:
Conceder férias de direito adquirido dias, para o funcionário FERNANDO CAETANO CHEROBIN, matricula nº 374, referente ao período 
aquisitivo de 05/03/2021 à 05/03/2022

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos/SC 25 de Abril de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae

PORTARIA SAMAE Nº 59/2022 - CONCEDER FÉRIAS
Publicação Nº 3869166

PORTARIA Nº 59/2022

O DIRETOR GERAL DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos Autorizado pela Lei 369/91 / 
Lei 1085/2016 / 1234/2017 e 1242/2018
RESOLVE:
Conceder férias de direito adquirido dias, para a funcionária Efetiva do SAMAE AVANIR ROSA ALVES SAGAS, Matricula Funcional nº 107, 
Cargo de Contadora, referente ao período aquisitivo de 25/05/2018 À 25/05/2019

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos/SC 02 de Maio de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae

PORTARIA SAMAE Nº 60/2022 - CONCEDER FÉRIAS
Publicação Nº 3869167

PORTARIA Nº 60/2022

O DIRETOR GERAL DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos Autorizado pela Lei 369/91 / 
Lei 1085/2016 / 1234/2017 e 1242/2018
RESOLVE:
Conceder férias de direito adquirido dias, para o funcionário Efetivo do SAMAE RONALDO LENIR MARTINS, Matricula Funcional nº 065, 
Cargo de Calceteiro, referente ao período aquisitivo de 30/12/2019 Á 29/12/2020

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.

mailto:rh@samaegcr..com
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Governador Celso Ramos/SC 02 de Maio de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae

PORTARIA SAMAE Nº 61/2022 - CONCEDER FÉRIAS
Publicação Nº 3869169

PORTARIA Nº 61/2022

O DIRETOR GERAL DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos Autorizado pela Lei 369/91 / 
Lei 1085/2016 / 1234/2017 e 1242/2018
RESOLVE:
Conceder férias de direito adquirido dias, para a funcionário Efetivo do SAMAE MARCELO DA SILVA, Matricula Funcional nº 353, Cargo de 
Motorista, referente ao período aquisitivo de 01/11/2020 à 31/10/2021

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos/SC 02 de Maio de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae

PORTARIA SAMAE Nº 62/2022 - CONCEDER FÉRIAS
Publicação Nº 3869170

PORTARIA Nº 62/2022

O DIRETOR GERAL DO SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Governador Celso Ramos Autorizado pela Lei 369/91 / 
Lei 1085/2016 / 1234/2017 e 1242/2018
RESOLVE:
Conceder férias de direito adquirido dias, para a funcionário Efetivo do SAMAE ARILDO APARICIO COELHO, Matricula Funcional nº 71, Cargo 
de Leiturista, referente ao período aquisitivo de 30/12/2020 à 29/12/2021

Registra-se. Publica-se. Dê-se Ciência.
Governador Celso Ramos/SC 02 de Maio de 2022.
NEDISON NILDO MARTINS
Diretor Geral do Samae
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Grão Pará

prefeitura

CONTRATO N 36-2022 CASA SILVA MÓVEIS INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI
Publicação Nº 3871950

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6FEB9984A6C859A8A18755612F4F5A79DF1384B4
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CONTRATO N. 36/2022 
(29 DE ABRIL DE 2022) 
 
Contrato, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, com sede na 
Rua Barão do Rio Branco, n. 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato, representada 
por seu Prefeito Municipal, Senhor HELIO ALBERTON JUNIOR, e CASA SILVA MÓVEIS, 
INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, empresa estabelecida em Rua Padre 
Antônio Sabino, nº 23, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.645.334/0001-85, 
doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu sócio, Senhor EDUARDO 
GALVANI DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CNPF n. 950.937.619-15, mediante sujeição 
mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DE 
INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRÃO-
PARÁ, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços unitários homologados, conforme 
descrições e marcas adiante descritas. 
 

ITEM PRODUTOS 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

 
MARCA QUANT. 

VALOR 
MÁX. 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

10 

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 
12 BTU/h, AR FRIO, 
DISTRIBUIÇÃO DE AR PELA 
PARTE FRONTAL, SERPENTINA 
DE COBRE, ALIMENTAÇÃO DE 
220W, CONTROLE REMOTO 
SEM FIO, UNIDADE 
CONDENSADORA E 
EVAPORADORA. 

UNIDADE 

 
 
 
 

AGRATTO 20 R$ 1.690,00 R$ 33.800,00 

12 

CAIXA DE SOM ACÚSTICA 
MEDIDAS 57X19X22 - POTÊNCIA 
120W, BLUETOOTH 5.0. 
ALCANCE DE ATÉ 10M. 
AUTONOMIA DE 5 HORAS. 
RÁDIO FM. DISPLAY DIGITAL 
DE LED. PAINEL DE 
CONTROLE. LUZ DE LED 
COLORIDAS. ALÇA PARA 
TRANSPORTE. ENTRADA USB, 
ENTRADA PARA DE LINHA E 
PARA MICROFONE, ENTRADA 
MICRO SD (TF CARD). 

UNIDADE 

 
 
 
 
 
 

LENOX 10 R$ 375,00 R$ 3.750,00 

14 

TELA DE PROJEÇÃO MEDIDAS 
180X180CM - ESTRUTURA EM 
ALUMÍNIO OU EM AÇO 
CARBONO, TELA 
CONFECCIONADA COM 
TECIDO BRANCO E VERSO 
PRETO, TRIPÉ DE ALTURA, 
COM MECANISMO DE 
ENROLAMENTO. 

UNIDADE 

 
 
 
 

MULTILASER 10 R$ 625,00 R$ 6.250,00 

 TOTAL MÁXIMO GLOBAL R$ 43.800,00 
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CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 32/2022 - Edital 
de Pregão Presencial n. 08/2022-PR, de 11 de março de 2022, no valor total de R$ 43.800,00 
(quarenta e três mil e oitocentos reais). 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer no local definido na autorização de fornecimento emitida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ no Município de Grão-Pará/SC, DENTRO DE, NO 
MÁXIMO, 45 (quarenta e cinco) dias, após a assinatura deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços 
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.     
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em 29 de abril de 2022, com vigência até 31/12/2022. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo, encontra-
se em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente.  
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, no local definido na autorização de fornecimento emitida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, no Município de Grão-Pará/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 45 
(QUARENTA E CINCO) DIAS, o objeto licitado com as especificações e marca estipulada 
contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima conforme Termo de Referência do Edital após fornecimento do 
objeto; 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações do orçamento municipal, classificadas e 
codificadas sob o n.: 
(43) 06.001.1.005.4.4.90.0.1.62.5062  
(44) 06.001.1.006.4.4.90.0.1.62.5062  
 
CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 
qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 32/2022 - Edital de Pregão Presencial n. 08/2022-
PR, de 11 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
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I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 
Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Braço do Norte/ SC. 
 
GRÃO-PARÁ, 29 de abril de 2022. 
 

 
_______________________________________ 

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  
_______________________________________ 
CASA SILVA MÓVEIS, INFORMÁTICA E 

ELETRODOMÉSTICOS EIRELI  
EDUARDO GALVANI DA SILVA 

Contratado 
TESTEMUNHAS 

 
 
 

_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

  
 

_______________________________________ 
Nome: 
CPF: 

 
 

___________________________________________ 
HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON JUNIOR:
05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado 
PF A3, CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.05.02 17:34:04-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N. 31/2022
Publicação Nº 3871886

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 27935EF44F45DC2D74644F4297AE8CCEF54E445D

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.558.149/0001-55CNPJ: (48) 3652-1177

88890-000 - Grão Pará

Telefone:
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 187 - CENTROEndereço:

Nr.:   31/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

TOMADA DE PREÇOS

31/2022

10/03/2022

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM,
DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO
COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE NA RUA
VARTELINA BORBA BLASIUS DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/SC, COM VISTAS À
EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME PROCESSO SGP2 SIE 00032502/2021

31/2022

c) Modalidade: Tomada de preços

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

31/2022 - TP

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação: 02/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

BCL EMPREENDIMENTOS LTDA

R$ 1.364.406,911,000 1.364.406,91001 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PASSEIOS COM
ACESSIBILIDADE E PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE NA RUA VARTELINA
BORBA BLASIUS DO MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/SC, COM VISTAS À
EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME PROCESSO SGP2 SIE
00032502/2021 - Marca: BCL

UN

R$1.364.406,Total Fornecedor:

R$ 1.364.406,91Total geral:

02 de Maio de 2022Grão Pará,

HELIO ALBERTON JUNIOR

Assinado digitalmente por HELIO 
ALBERTON JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, 
OU=82895970000167, OU=Presencial, 
OU=Certificado PF A3, CN=HELIO 
ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.05.02 12:41:44-03'00'

HELIO
ALBERTON

JUNIOR:
05688591978
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N. 45/2022
Publicação Nº 3871688

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ECCE00135E82651340A8D1474390346326FF8434

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

82.558.149/0001-55
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 187 - CENTRO

Nr.:   45/2022

   Processo
   Data do Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ

CNPJ: Telefone:(48) 3652-1177
Endereço:
CEP:

PREGÃO ELETRÔNICO

45/2022
12/04/202288890-000 - Grão Pará

   Página: 11/

O(a)  responsável  por  essa  entidade,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

e) Objeto da Licitação:

TERMO DE HOMOLOGACAO  DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pregão eletrônico

45/2022
45/2022 - PEb) Licitação Nr.:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

c) Modalidade:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE JORNAIS
PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS LEGAIS E OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE
GRÃO-PARÁ.

03/05/22 15:35

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

d) Data de Homologação:

R$47.250,00PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO, CUJA CIRCULAÇÃO IMPRESSA
SEJA, NO MÍNIMO DE DIÁRIO REGIONAL.

1 CM/COL 1500 R$31,50Própria
Conforme edi

Total do item

JORNAL DIARIO DO SUL LTDA - EPP

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.Item Unid.

Total Fornecedor:  R$ 47.250,00

R$8.000,00PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO, CUJA CIRCULAÇÃO DIGITAL
SEJA, NO MÍNIMO DE DIÁRIO REGIONAL.

2 PUBLICA 200 R$40,00FOLHA DO
VALE

R$25.000,00PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS EM VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO, CUJA CIRCULAÇÃO IMPRESSA
SEJA, NO MÍNIMO SEMANAL E REGIONAL.

4 CM/COL 1000 R$25,00FOLHA DO
VALE

Total do item

FOLHA DO VALE COMUNICACAO EIRELI EPP

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.Item Unid.

Total Fornecedor:  R$ 33.000,00

Total:  R$ 80.250,00

HELIO ALBERTON JUNIOR
Prefeito Municipal

Grão Pará, 03/05/2022
Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI 
Multipla v5, OU=82895970000167, 
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, 
CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.05.03 16:23:31-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978
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fundo muniCipal de Saúde de Grão pará

CONTRATO N 04-2022 RINAMED - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Publicação Nº 3870477

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8C8C1D3152781A65091E5B17488F24C56EF47DDE
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CONTRATO N. 04/2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 
 
Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de 
Saúde, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrito no CNPJ/ MF sob 
n. 02.073.207/0001-11, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. HELIO ALBERTON 
JUNIOR, portador no CNPF sob nº056.885.919-78, e RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, empresa estabelecida na Rua Pavão, 374, Centro, 
Arapongas/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n. 03.583.301/0001-83, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato, representada por seu sócio, Senhor KLEBER ANTONIO TOLOMEU 
TONIN, brasileiro, casado, inscrito no CNPF n. 023.175.569-42, mediante sujeição mútua à proposta 
e às seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PARÁ CONFORME 
PROPOSTA Nº 02073.207000/1210-02, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços 
unitários homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 
 

ITEM PRODUTOS 
MARCA UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
VALOR 
MÁX. 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁX. 
TOTAL 

2 

ANDADOR SEM RODÍZIO 
DIANTEIROS 
CONFECCIONADO EM 
ALUMÍNIO. 

INDAIA 
ALUMÍNIO UNIDADE 2 R$ 138,00 R$ 276,00 

7 

CADEIRA DE RODAS 
ADULTO CONFECCIONADA 
EM AÇO OU FERRO 
PINTADO, APOIO PARA 
BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL E 
APOIO PARA BRAÇOS 
REMOVÍVEL COM 
ELEVAÇÃO DE PERNAS. 

PROLIFE 
PLUS 

UNIDADE 6 R$ 880,00 R$ 
5.280,00 

9 

CARRO DE CURATIVOS 
CONFECCIONADO EM AÇO 
INOXIDÁVEL COM BALDE E 
BACIA COMO ACESSÓRIOS. 

RENASCER 
04010 UNIDADE 1 R$ 988,00 R$ 988,00 

14 

EXERCITADOR DE MÃOS E 
DEDOS CONSTRUÍDO EM 
PLÁSTICO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, DEVE 
PERMITIR TRABALHAR 
ISOLADAMENTE EM MOLA 
INDIVIDUAL CADA DEDO 
OU TODOS OS DEDOS. COM 
RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 
3,5KG. 

SUPERMEDY 
MÃO DEDOS 

UNIDADE 1 R$ 44,00 R$ 44,00 

TOTAL 
MÁXIMO 
GLOBAL 

  
 

      R$ 
6.588,00 

 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 01/2022- Edital 
de Pregão Eletrônico n. 01/2022-PE, de 23 de março de 2022, no valor total de R$ 6.588,00 (seis mil 
quinhentos e oitenta e oito reais). 
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Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 
GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, após a assinatura deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços 
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em 25 de abril de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo encontra-
se, em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, na Secretaria de Saúde e Saneamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-
PARÁ/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, o objeto licitado com as 
especificações e marca estipulada contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e 
após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da 
garantia legal de que trata do CDC. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e 
codificada sob o n.: 

(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.02.5002 
(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.33.5033 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 
qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 01/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2022-
PE, de 23 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
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IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 
Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Braço do Norte/ SC. 
 
Grão-Pará/ SC, 25 de abril de 2022. 

 
 
 

__________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  
 
 
__________________________________________ 

RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN 
Sócio Administrador da Contratada 

 
 
 

  

TESTEMUNHAS 
 

_______________________________________ 
Nome: EDMAR KEMPER NANDI 
CPF: 046.636.649-38 

  
__________________________________________ 
Nome: TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS 
TONIN 
CPF: 036.449.239-22 

 
 

________________________________________ 
HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado 
PF A3, CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.25 16:13:39-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978
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CONTRATO N. 05/2022 
(25 DE ABRIL DE 2022) 
 
Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de 
Saúde, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrito no CNPJ/ MF sob 
n. 02.073.207/0001-11, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. HELIO ALBERTON 
JUNIOR, portador no CNPF sob nº 056.885.919-78, e MARCOS FERRARI 06690714985, empresa 
estabelecida na Rua Claudinei Pedro Zanella, 386 , Centro, Águas Frias/SC, inscrita no CNPJ/MF sob 
n. 33.008.679/0001-14, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por seu 
sócio, Senhor MARCOS FERRARI, brasileiro, inscrito no CNPF n. 066.907.149-85, mediante 
sujeição mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PARÁ CONFORME 
PROPOSTA Nº 02073.207000/1210-02, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços 
unitários homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 
 

ITEM PRODUTOS MARCA 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
VALOR 
MÁX. 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁX. 

TOTAL 

5 
BIOMBO CONFECCIONADO EM 
AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 

TRIPLO COM RODÍZIOS. 

SHOPFISIO 
BIMBO TRIP UNIDADE 2 R$ 757,00 R$ 1.514,00 

10 

COMPUTADOR (DESKTOP-
BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO 
MÍNIMA: QUE ESTEJA EM 

LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE. COMPUTADOR 

DESKTOP COM PROCESSADOR 
NO MÍNIMO QUE POSSUA NO 

MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 
THEREADS E FREQUÊNCIA DE 

3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO 
RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 24 GB, 
MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 
MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB 
CADA, DO TIPO SDRAM DDR 4 

2.133 MHZ OU SUPERIOR, 
OPRANDO EM MODALIDADE 

DUAL CHANNEL. A PLACA 
PRINCIAPL DEVE TER 
ARQUITETURA ATX, 
MICROATX, BTX OU 

MICROBTX, CONFORME 
PADRÕES ESTABELECIDOS E 

DIVULGADOS NO SÍTIO 
WWW.FORMFACTORS.ORG, 

ORGANISMO QUE DEFINE OS 
APDROES EXISTENTES. 

POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT 
PCI-EXPRESSS 2.0 X 16 OU 

SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA 
DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO 

DE CHASSIS, COM ACIONADOR 
INSTALADO NO GABINETE. O 

ADAPTADOR DE VÍDEO 
INTEGRADO DEVERÁ SER NO 

MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. 

INTEL 
B00TOZZ8KE 

UNIDADE 1 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 
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POSSUIR SUPORTE AO 
MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU 

SUPERIOR. SUPORTAR 
MONITOR ESTENDIDO. 

POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS 
DE VÍDEO, SENDO PELO 

MENOS 1 DIGITAL DO TIPO 
HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. 

UNIDADE COMBINADA DE 
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO 
CD, DVD ROM. TECLADO USB, 
ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E 
MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, 

SCROLL COM FIO. MONITOR 
DE LED 19 POLEGADAS 

(WIDESCREEN 16:9). 
INTERFACES DE REDE 

10/100/1000 E WIFI PADRÃO 
IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA 

OPERACIONAL WINDOWS 10 
PRO (64 BITS). FONTE 

COMPATÍVEL E QUE SUPORTE 
TODA A CONFIGURAÇÃO 

EXIGIDA NO ITEM. GABINETE 
E PERIFÉRICOS DEVERÃO 

FUNCIONAR NA VERTICAL OU 
HORINZONTAL. TODOS OS 

EQUIPAMENTOS OFERTADOS 
(GABINETE, TECLADO, MOUSE 
E MONITOR) DEVEM POSSUIR 

GRADAÇÕES NEUTRAS DAS 
CORES BRANCA, PRETA OU 
CINZA E MANTER O MESMO 
PADRÃO DE COR. TODOS OS 

COMPONENTES DO PRODUTO 
DEVERÃO SER NOVOS, SEM 

USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO. 
GARANTIA DE 12 MESES. 

11 
ESCADA COM 2 DEGRAUS 

CONFECCIONADA EM AÇO 
INOXIDÁVEL. 

SANTA 
LUZIA UNIDADE 1 R$ 187,00 R$ 187,00 

23 

OTOSCÓPIO SIMPLES 
ILUMIMAÇÃO DE FIBRA 

OPTICA/LED, COMPOSIÇÃO 5 A 
10 ESPECULOS 

REUTILIZÁVEIS. 

TARSE 
B082MQKN9Y 

UNIDADE 1 R$ 310,00 R$ 310,00 

24 TELEVISOR DE "32" ATÉ "41" 
SEMP 

L32S3900S UNIDADE 3 R$ 1.260,00 R$ 3.780,00 

TOTAL 
MÁXIMO 
GLOBAL 

  
 

      R$ 8.391,00 

 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 01/2022- Edital 
de Pregão Eletrônico n. 01/2022-PE, de 23 de março de 2022, no valor total de R$ 8.391,00 (oito mil 
trezentos e noventa e um reais). 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 
GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, após a assinatura deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços 
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em 25 de abril de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo encontra-
se, em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, na Secretaria de Saúde e Saneamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-
PARÁ/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, o objeto licitado com as 
especificações e marca estipulada contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e 
após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da 
garantia legal de que trata do CDC. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e 
codificada sob o n.: 

(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.02.5002 
(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.33.5033 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 
qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 01/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2022-
PE, de 23 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 
Administração; 
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VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Braço do Norte/ SC. 
 
Grão-Pará/ SC, 25 de abril de 2022. 

 
 
 

__________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  
 
 
__________________________________________ 

MARCOS FERRARI 06690714985 
MARCOS FERRARI  

Representante da Contratada 
 
 
 

  

TESTEMUNHAS 
 

_______________________________________ 
Nome: EDMAR KEMPER NANDI 
CPF: 046.636.649-38 

  
__________________________________________ 
Nome: TAYLANA CRISTINA FUZINATTO 
ANTUNES 
CPF: 013.121.279-61 

 
 

________________________________________ 
HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado 
PF A3, CN=HELIO ALBERTON JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.25 17:11:36-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978
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CONTRATO N. 09/2022 
(27 de abril de 2022) 
 
Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de 
Saúde, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrito no CNPJ/ MF sob 
n. 02.073.207/0001-11, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. HELIO ALBERTON 
JUNIOR, portador no CNPF sob nº 056.885.919-78, e METROMED COM DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA, empresa estabelecida na Estrada Boa Esperança, 1918, Fundo 
Canoas, Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 83.157.032/0001-22, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato, representada por sua sócia, Senhora HELENA MARIA WOITEXEN, 
brasileiro, viúva, inscrita no CNPF n. 684.532.649-53, mediante sujeição mútua à proposta e às 
seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PARÁ CONFORME 
PROPOSTA Nº 02073.207000/1210-02, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços 
unitários homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 
 

ITEM PRODUTOS MARCA UNIDADE DE 
MEDIDA QUANT. 

VALOR 
MÁX. 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁX. 
TOTAL 

20 

MESA DE 
EXAMES COM 

ARMÁRIOS 
CONFECIONADA 

EM MADEIRA-
MDF. 

OLIMEDIC 
OLIMEDIC IN 

UNIDADE 2 R$ 2.249,00 R$ 4.498,00 

TOTAL 
MÁXIMO 
GLOBAL 

  
 

      R$ 4.498,00 

 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 01/2022- Edital 
de Pregão Eletrônico n. 01/2022-PE, de 23 de março de 2022, no valor total de R$ 4.498,00 (quatro 
mil quatrocentos e noventa e oito reais). 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 
GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, após a assinatura deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços 
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
O presente contrato entrará em vigor em 27 de abril de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
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CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo encontra-
se, em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, na Secretaria de Saúde e Saneamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-
PARÁ/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, o objeto licitado com as 
especificações e marca estipulada contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e 
após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da 
garantia legal de que trata do CDC. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e 
codificada sob o n.: 

(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.02.5002 
(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.33.5033 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 
qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 01/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2022-
PE, de 23 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 
Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
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Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Braço do Norte/ SC. 
 
Grão-Pará/ SC, 27 de abril de 2022. 
 

 
 

__________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  
 
__________________________________________ 
METROMED COM DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA  
HELENA MARIA WOITEXEN 

Sócia da Contratada 
 
 
 

  

TESTEMUNHAS 
 
__________________________________________ 
Nome: EDMAR KEMPER NANDI 
CPF: 046.636.649-38 

  
___________________________________________ 
Nome: ALEXANDRA CAROLINA DA SILVA 
CPF: 091.060.619-66 

 
 
 

________________________________________ 
HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla 
v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, 
OU=Certificado PF A3, CN=HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.27 13:59:59-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 781

CONTRATO N 13-2022 URSA COMERCIAL LTDA
Publicação Nº 3871680
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CONTRATO N. 13/2022 
(29 de abril de 2022) 
 
Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, através do Fundo Municipal de 
Saúde, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/ SC, inscrito no CNPJ/ MF sob 
n. 02.073.207/0001-11, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. HELIO ALBERTON 
JUNIOR, portador no CNPF sob nº 056.885.919-78, e URSA COMERCIAL LTDA, empresa 
estabelecida na Rua Vicente Negri, 15, Vila Operaria, Assis/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
26.628.908/0001-38, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada por sua sócia, 
Senhora MARCIA VALERIA OLIVEIRA SANTOS NAKANISHI, brasileira, solteira, inscrita no 
CNPF n. 815.181.889-15, mediante sujeição mútua à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 
 
CLÁUSULA I - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRÃO-PARÁ CONFORME 
PROPOSTA Nº 02073.207000/1210-02, de acordo com as especificações técnicas, marcas e preços 
unitários homologados, conforme descrições e marcas adiante descritas. 
 

ITEM PRODUTOS MARCA 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANT. 
VALOR 
MÁX. 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁX. 

TOTAL 

8 

CADEIRA PARA 
OBESO 

ESTRUTURA EM 
AÇO OU FERRO 

PINTADO, 
CONFECCIONADO 

EM ESTOFADO 
COURVIN COM 

RODÍZIOS E 
BRAÇOS. 

CDS 
MAX 

UNIDADE 1 R$ 1.290,00 R$ 1.290,00 

TOTAL 
MÁXIMO 
GLOBAL 

  
 

      R$ 1.290,00 

 
CLÁUSULA II - DO VALOR 
A contratante pagará à contratada os preços homologados no Processo de Licitação n. 01/2022- Edital 
de Pregão Eletrônico n. 01/2022-PE, de 23 de março de 2022, no valor total de R$ 1.290,00 (um mil 
duzentos e noventa reais). 
Parágrafo Único. Os preços cotados no processo licitatório acima referido e homologados pelo 
Prefeito Municipal serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA III - DA ENTREGA 
A entrega deverá ocorrer na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE 
GRÃO-PARÁ, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, após a assinatura deste Contrato. 
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão efetuados EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DE 
ENTREGA DO OBJETO LICITADO e apresentação da respectiva nota fiscal. Os preços 
homologados, adjudicados e contratados serão fixos e irreajustáveis.  
 
CLÁUSULA V - DA VIGÊNCIA 
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O presente contrato entrará em vigor em 29 de abril de 2022, com vigência de 12 (doze) meses, 
contados de sua assinatura. 
 
 
 
CLÁUSULA VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
I. Efetuar os pagamentos referentes ao objeto licitado a ser adquirido e verificar se o mesmo encontra-
se, em conformidade com as especificações técnicas estipuladas contratualmente. 
 
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
I. Entregar, na Secretaria de Saúde e Saneamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-
PARÁ/SC, DENTRO DE, NO MÁXIMO, 20 (VINTE) DIAS, o objeto licitado com as 
especificações e marca estipulada contratualmente, após homologação e adjudicação da licitação e 
após a assinatura do Contrato; 
II. Emitir nota fiscal do objeto a ser entregue; 
III. Prestar garantia contratual mínima de 01 (um) ano após fornecimento dos objetos, acrescida da 
garantia legal de que trata do CDC. 
 
CLÁUSULA VIII - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS 
Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento municipal, classificada e 
codificada sob o n.: 

(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.02.5002 
(1) 14.001.1.009.4.4.90.00.0.1.33.5033 

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em virtude de inadimplemento de 
qualquer cláusula ou condição. 
 
CLÁUSULA X - DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Faz parte deste contrato o Processo de Licitação n. 01/2022 - Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2022-
PE, de 23 de março de 2022, da Prefeitura Municipal de Grão-Pará. 
 
CLÁUSULA XI - DAS SANÇÕES 
Ficará a CONTRATADA impedida de licitar e contratar com o Município de Grão-Pará, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, no caso de a mesma: 
I. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
II. não mantiver a proposta, injustificadamente; 
III. cometer fraude fiscal; 
IV. falhar ou fraudar no fornecimento do objeto;               
V. fornecer o objeto deste Contrato em desconformidade com o especificado e aceito pela 
Administração; 
VI. descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, e às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV, da Lei n. 8.666/93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração deste Município, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.  
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As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Grão-Pará e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública poderão ser aplicadas, também, à CONTRATADA. 
A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis da notificação, implicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA, as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA XII - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, os preceitos de direito público, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
CLÁUSULA XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
E, por assim terem conveniado e ser esta vontade livre e soberana dos contratantes, fizeram o presente 
instrumento de contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que assinam juntamente com 02 (duas) 
testemunhas, sendo que para dirimir quaisquer impasses deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Braço do Norte/ SC. 
 
Grão-Pará/ SC, 29 de abril de 2022. 
 

 
 

__________________________________________ 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 
HELIO ALBERTON JUNIOR 

Prefeito Municipal 

  
 
__________________________________________ 

URSA COMERCIAL LTDA  
MARCIA VALERIA OLIVEIRA SANTOS 

NAKANISHI 
Representante da Contratada 

 
 
 

  

TESTEMUNHAS 
 
__________________________________________ 
Nome: EDMAR KEMPER NANDI 
CPF: 046.636.649-38 

  
___________________________________________ 
Nome: ROSICLER FERNANDES 
CPF: 025.357.809-41 

 
 
 
 

________________________________________ 
HENRIQUE LAPA LUNARDI 

Assessor Jurídico – OAB/SC 31.413 
MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ 

 

Assinado digitalmente por HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla 
v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, 
OU=Certificado PF A3, CN=HELIO ALBERTON 
JUNIOR:05688591978
Razão: Prefeito Municipal
Localização: Prefeitura de Grão-Pará
Data: 2022.04.29 12:54:57-03'00'

HELIO ALBERTON 
JUNIOR:

05688591978
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Gravatal

prefeitura

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 - LUIZ CARLOS FERNANDES 
DAS NEVES - VIPLAR IMOBILIÁRIA - FMS

Publicação Nº 3870807

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3F9C6A243441326749B576F8EC16ADFB5DBD2290
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contrato Nº: 1/2021
Aditivo Nº: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021
Tipo Aditivo: Prorrogação
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada: LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES
Processo Licitatório nº 07/2021
Licitação: Dispensa de Licitação 1/2021
Objeto: “LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA PERTENCENTE AO ESF ENERGIA DAS ÁGUAS, LOCALIZADO 
NA RUA GETÚLIO LUIZ FERNANDES, Nº 1.556, BAIRRO BELA VISTA - GRAVATAL.”
Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023
Assinatura: 27/04/2022
Valor R$ 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais)
Dotação: 155 - 03.001.2019.3339039100000000000.01380064
Dotação: 260 - 03.001.2019.3339039100000000000.01380331

Gravatal, 26 de abril de 2022.
Rosimar Vicenzi de Assunção
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
14/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 - STRATEGIC LINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI-ME - 
PMG

Publicação Nº 3870699

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A73E67C0D9CEF708318F456F46C95AB80D489586
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL

Contrato Nº: 20/2021
Aditivo Nº: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2021
Tipo Aditivo: Prorrogação
Contratante: MUNICÍPIO DE GRAVATAL
Contratada: STRATEGIC LINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME
Processo Licitatório nº 14/2021
Licitação: Pregão Presencial 12/2021
Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E INSTRUTORIA A SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO PARA MAPEAMENTO DOS PROCESSOS, AUXILIANDO NA CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA DIVERSAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA, COM A EXPEDIÇÃO DE MINUTAS DE PORTARIAS PARA NORMATIZAÇÃO, AUXILIO NA 
REALIZAÇÃO DE FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS PARA OS SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, TREINAMENTO DE SERVI-
DORES, NO MODELO "IN COMPANY", PARA OS SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.”
Vigência: Início: 04/05/2022 Término: 03/05/2023
Assinatura: 02/05/2022
Valor R$ 78.187,50 (Setenta e Oito Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Dotação: 33 - 02.001.2052.3339039790000000000.01000000

Gravatal, 02 de maio de 2022.
Cleinils Rodrigues da Silva
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 - 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ERIC KINDERMANN VICTORAZZI

Publicação Nº 3870474

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D1029E20B2067A41DC7B5D7F3DD66E278152C739

 

 
Termo de Homologação 

 
 
O Prefeito Municipal, CLEINILS RODRIGUES DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente sob a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, a vista do parecer 
conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, após analisado o resultado de Dispensa de licitação 
especificado, resolve: 

 
HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

 
Processo n°: 22/2022 
Licitação n°: 11/2022 
Modalidade: Dispensa de Licitação 
Data da homologação: 29/04/2022 
Objeto: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 47,00M², SITUADA NA 
RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, N° 331, SALA 02, CENTRO, GRAVATAL-SC, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATISTICA (IBGE) DO MUNÍCIPIO DE GRAVATAL-SC. 

 
VENCEDORES 

138401 - ERIC KINDERMANN VICTORAZZI 
Item Descrição Qtde. UN Marca Preço Unitário Total do Item 

1 LOCAÇÃO DE UMA SALA 
COMERCIAL COM ÁREA TOTAL 
DE 47,00M², SITUADA NA RUA 
ENGENHEIRO   ANNES 
GUALBERTO, N° 331, SALA 02, 
CENTRO,  GRAVATAL-SC, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA 
SEDE DO  INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATISTICA (IBGE) DO 
MUNÍCIPIO DE GRAVATAL-SC. 

12 MES  R$700,00 R$8.400,00 

Total Geral: R$8.400,00 
 

Gravatal/SC, 29 de abril de 2022. 
 
 
 

 
 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO561201-537-YIOJDERZSNTBMW-1 - Emitido por: PATRIKY IUNG BECKHAUSER 29/04/2022 11:32:23 -03:00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
Compras e Contratos 
Termo Homologação 
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Guabiruba

prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL 018/2022
Publicação Nº 3869449

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7EF056D34494211D2A9AAED7FFD7DD5EB7AE2424
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE GUABIRUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 025/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022
REGISTRO TCE: 7EF056D34494211D2A9AAED7FFD7DD5EB7AE2424

O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA torna público que se encontra aberto o Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2022.
Objeto: AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO.
Recebimento da documentação e propostas: Até às 08:45 horas do dia 16/05/2022. Abertura da sessão: dia 16/05/2022 às 09:00 horas, no 
Salão Nobre da Prefeitura, sito a Rua Brusque, 344, Centro, Guabiruba-SC.
Edital e informações no departamento de compras e licitações no mesmo endereço, fone fax (47) 3308-3100, e-mail licitacao@guabiruba.
sc.gov.br e site www.guabiruba.sc.gov.br

CLEDISON ROBERTO KORMANN
PREFEITO EM EXERCÍCIO

mailto:licitacao@guabiruba.sc.gov.br
mailto:licitacao@guabiruba.sc.gov.br
http://www.guabiruba.sc.gov.br
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Guaraciaba

prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 63.2022 PMGBA
Publicação Nº 3869276

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0EAC6839C056A55A2A90D8CA83BDABB339E67B69
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 39/2022
PROCESSO Nº 63/2022 HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA..

-------------------------
CONTRATADO: ALTEMIR MANFREDI
VALOR DA DESPESA: R$ 144.885,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais)
=========================================================
-------------------------
CONTRATADO: AUTO ELÉTRICA CEMBRANEL LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 13.284,00 (treze mil e duzentos e oitenta e quatro reais)
=========================================================

 VANDECIR DORIGON
Prefeito

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 64.2022 PMGBA
Publicação Nº 3869279

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4144F0B589F7E98A68D9FEEF7749275C5FD78FB3
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃOPRESENCIAL Nº 40/2022
PROCESSO Nº 64/2022 HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARACIABA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO. CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA..
-------------------------
CONTRATADO: THEISEN DETONACOES LTDA
VALOR DA DESPESA: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais)
=========================================================

 VANDECIR DORIGON
Prefeito

MINUTA EDITAL DE CONCORRÊNCIA 5.2022 ASFALTO ACESSO Lª SÃO ROQUE
Publicação Nº 3869747

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1962AC1B8815AED3C69FB8DAAE12B4DB8C854603
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABASC,
EDITAL DE CONCORRENCIA Nº5/2022.

O Município de Guaraciaba usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vigentes, 
promove Processo Licitatório nº 71/22, Edital de Concorrência Nº 5/22, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA 
DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONTENDO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZA-
ÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA GERAL ACESSO A LINHA SÃO ROQUE, NOS TERMOS PORTARIA SEF 535/2021, GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA , POR MEIO DE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, PORTARIA SEF 321/2021, CONFORME PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO EM 
ANEXO; recebimento de propostas até às 08:00 horas do dia 06/06/2022; a abertura do Edital será às 08:00 horas do dia 06/06/2022, no 
Setor de Compras, Contratos e Licitações da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ademar de Barros 85, Guaraciaba – SC, maiores informações, 
pelo telefone: 0xx49-36452000, no Depto de Compras, das 07:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00 e no site guaraciaba.atende.net
Guaraciaba em 03 de maio de 2022.

Vandecir Dorigon,
Prefeito Municipal

https://guaraciaba.atende.net/
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Guaramirim

prefeitura

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO DO - PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2022 - PMG
Publicação Nº 3867902

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Licitatório nº 34/2022 – PMG
Modalidade: Pregão Eletrônico no Sistema Normal
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF E PRÉ ESCOLA JOSÉ DEQUECH DO 
MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).

RECORRENTE: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA.
RECORRIDA: NQ SPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA.

Em face das RAZÕES RECURSAIS, interposta pela RECORRENTE, já devidamente qualificada nos autos do Processo Licitatório em epígrafe, 
e das CONTRARRAZÕES RECURSAIS, interposta pela RECORRIDA o Município de Guaramirim, neste ato representada pela sua Pregoeira, 
o Sra. CARINE SCZEPANIAK ALVES DA SILVA, nomeada pela Portaria nº 31/2022, vem apresentar as suas considerações para, ao final, 
recomendar o que segue:

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Fora apresentado razões recursais pela Recorrente CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA no dia 12 de abril de 2022, às 15h55, e as contrarrazões 
fora apresentada pela Recorrida NQ SPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA no dia 18 de abril de 2022, às 14h18, 
como se infere pelo que fora lançado no sistema do Portal de Compras Públicas e tempestivos.

Portanto, fora respeitado o rito definido pelo Edital do presente Processo, assim, CONHEÇO o recurso e contrarrazão apresentado.

II - DAS RAZÕES RECURSAIS:

Em breve síntese, trata-se de recursos interpostos pela Recorrente CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA sobre a habilitação da Recorrida por 
considerar que a empresa NQ SPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA, “foi comprovado através da verificação da 
documentação a ausência do certificado ISSO 9001 e 14001 da proposta julgada como vencedora”.

III - DAS CONTRARRAZÕES:

Em breve síntese, a Recorrida “requer que seja completamente indeferido o recurso proposto pela empresa CONSTRUTORA POSSAMAI 
LTDA, em função da inaplicabilidade de suas parcas alegações, visto que além de ser colocado de forma incorreta o termo “ISO 9001 e 
ISO 14001”, sendo referido ao Material e não a Empresa, também não consta em qualquer momento a solicitação de Certificado no Edital. 
Bem como sejam aceitas as argumentações aqui demonstradas para que seja mantida a decisão que declarou a NQ SPORT INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA, vencedora do certame, dando prosseguimento as demais fases de adjudicação e posterior 
homologação do objeto licitado.

IV - DO MÉRITO:

Preliminarmente, há de se observar que a Constituição Federal Brasileira determina que a administração pública obedeça aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita, ainda, a necessidade de observância desses 
princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI).

Da mesma forma, é necessário que o procedimento licitatório observe os princípios administrativos, dentre eles destacamos o princípio da 
proporcionalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Marçal Justen Filho (2019, p. 960), assim conceitua:

Todas as limitações e exigências contempladas no ato convocatório deverão observar o princípio da proporcionalidade. Ou seja, deverá 
existir um vínculo de pertinência entre a exigência ou a limitação e o interesse supraindividual a ser satisfeito. Isso equivale a afirmar a 
nulidade de qualquer edital que contemple exigências excessivas ou inúteis, que impeçam a participação de interessados que poderiam 
executar prestação útil para a Administração.

O instrumento convocatório é o ato administrativo que fixa as regras da licitação, devendo ser respeitada pelo poder público e pelos 
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licitantes, conforme previsto no art. 41 da Lei n° 8.666/1993. Para José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 248), significa que “as regras 
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a 
certeza aos interessados do que pretende a Administração”.

Portanto, a Administração e os participantes devem seguir fielmente as regras previamente estipuladas no instrumento convocatório, tor-
nando-se a lei interna do certame, e a não observância das regras fixadas, acarretará a ilegalidade do certame.

Com relação aos argumentos apresentados pela Recorrente CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA, o descritivo do item do Termo de Referência 
assim dispõe:
Salienta-se que a documentação a ser exigida, para fins de habilitação, dos interessados que desejem contratar com a Administração Pública 
devem limitar-se ao rol exaustivo fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitações. O ISO não faz parte de tal rol, desse modo, só pode ser 
considerado para pontuação técnica.

Além do mais, destaca-se que a definição do objeto deve atender ao disposto no art. 3°, II da Lei n° 10.520/02, verbis:

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
[...]
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição;

Ressalto que esta Pregoeira não detém competência técnica sobre o objeto da licitação, assim cabe a Secretaria de Educação, que foi res-
ponsável pela definição do objeto, justificar a necessidade da solicitação de que haja aprovação de qualidade ISO 9001 e ISSO 14001 e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiveram apoiados.

Sobre o tema em questão, o jurista Marçal Justen Filho versa:

“Em suma, há enorme risco de que a exigência da certificação ISO represente uma indevida restrição ao direito de participar da licitação. 
Mas isso não pé o mais grave, pois existe questão jurídica de muito maior relevância. Trata-se de que a ausência da certificação ISO não 
significa inexistência de requisitos de habilitação. Uma empresa pode preencher todos os requisitos para obtenção da certificação, mas nun-
ca ter tido interesse em formalizar esse resultado. Exigir peremptoriamente a certificação como requisito de habilitação equivaleria a tornar 
compulsória uma alternativa meramente facultativa: nenhuma lei condiciona o exercício de alguma atividade à obtenção do Certificado 
ISO. Portanto, obtém a certificação quem o desejar (e preencher os requisitos pertinentes, é óbvio)” (in Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 339)

O Tribunal de Contas da União se manifestou sobre o assunto, a saber:

Mediante pedido de reexame, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – (Eletronorte) manifestou seu inconformismo contra o Acórdão 
nº 1.612/2008, do Plenário, o qual lhe determinara que, nos editais de suas licitações, deixe de exigir a certificação expedida pela Organi-
zação Internacional de Normalização (International Organization for Standardization – ISO) e outras semelhantes, para a habilitação dos 
participantes ou como critério para a qualificação de propostas. Para a recorrente, “a jurisprudência que serviu de base para a determinação 
contestada é relativa apenas a serviços de informática”. Segundo o relator, no entanto, “nenhum dos motivos que levaram à formação do 
entendimento deste Tribunal é exclusivo de certames dessa natureza”. Para ele, as certificações nacionais correspondentes à família 9000 
da ISO se referem, em linhas gerais, a critérios para implantação de sistemas de garantia da qualidade. Para obtê-los, a empresa deveria 
demonstrar a adequação de seus procedimentos de fabricação aos padrões estabelecidos na norma, o que garantiria, ao menos em tese, 
“que os produtos oriundos dessa empresa tenham sempre as mesmas características”. Todavia, ainda conforme o relator, “isso não garan-
te que eles tenham qualidade superior aos de uma empresa que não seja certificada”. Além do que, no ponto de vista do relator, “obter 
a certificação ISO é faculdade das empresas – não há lei que a indique como condição para exercício de qualquer atividade”. Restritiva, 
portanto, a exigência desse predicado como condição para qualificação em licitações, pois “afastar os participantes não certificados reduz 
a possibilidade de alcance da melhor proposta para a Administração, sem que haja justificativa razoável para tanto”. Por outro lado, não 
haveria óbice para a utilização do aludido certificado para atribuir pontuação a uma empresa licitante, dado que isso permitiria reconhecer 
seu diferencial em relação a outras que não comprovaram a adequação de seu sistema de produção aos critérios de qualidade estabelecidos 
em tais normas. Por conseguinte, votou por que se negasse provimento ao pedido de reexame, mantendo-se os exatos termos do Acórdão 
nº 1.612/2008-Plenário, no que contou com a acolhida do Plenário. Precedente citado: Acórdão no 2461/2007, do Plenário. (Acórdão n.º 
1085/2011-Plenário, TC-007.924/2007-0, rel. Min. José Múcio, 27.04.2011.)

Já no Acórdão nº 3380/2013 – Plenário, de relatoria do então Ministro Valmir Campelo, foi decidido que a exigência da certificação ISO 9001 
do fabricante do equipamento licitado, na fase de habilitação dos competidores, não encontra guarida legal.

Assim, no entendimento da Egrégia Corte de Contas não é possível a exigência de certificação ISO, e outras semelhantes, com o fim de 
habilitação de licitantes ou como critério para a qualificação de propostas.

Por derradeiro, as jurisprudências dos Tribunais de Justiça defendem a ilegalidade da exigência, vejam-se os diversos exemplos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009654-
25.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): 
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO AGRAVADO: ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI Advogado (s):ETIS SOUZA RIOS 
NETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO 
CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. ARTIGO 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 
3º, CAPUT E O § 1º, I, DA LEI 8.666/93. CERTIFICADO ISO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DO 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 790

CERTAME. PRECEDENTES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Agravo de Instrumento nº 8009654-25.2021.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA, e, como Agravada, ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo 
incólume a decisão vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador 
Relator. Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de julho de 2021. PRESIDENTE 
DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA BMS09
(TJ-BA - AI: 80096542520218050000, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. ILEGALIDADES 
NO EDITAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. A exigência, no edital, de comprovação técnica na prestação 
de serviços funerários em município com mais de 200 mil habitantes, é manifestamente ilegal, pois os serviços seriam concedidos a 06 (seis) 
empresas, as quais caberia, portanto, executar um sexto do contrato, sendo exagerado e abusivo condicionar a participação dos licitantes 
a prova de capacitação técnica correspondente a totalidade da população do município. Segundo Marçal Justen Filho, há enorme risco de 
que a exigência da certificação ISO represente uma indevida restrição ao direito de participar da licitação, pois nenhuma lei condiciona o 
exercício de alguma atividade à sua obtenção. (TJSC, Apelação / Reexame Necessário n. 0304479-98.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. 
Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 22-05-2018).

Em conclusão, não há previsão legal expressa para a exigência da certificação ISO 9001 e 14001 ou outras certificações congêneres, sendo 
que, sem que aja uma justificativa robusta e devidamente comprovada de riscos à Administração, a exigência é ilegal e deve ser afastada 
de certames.

Em razão disso, essa série de atos administrativos sofre um controle por parte do poder público. Esse controle que a administração exerce 
sobre os seus atos caracteriza o princípio administrativo da autotutela administrativa. Esse princípio foi firmado legalmente por duas súmu-
las:

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal - "A administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - "A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos e res-
salvada, em todos os casos, a apreciação judicial". (grifo nosso).

Essas súmulas estabeleceram então que a Administração poderá revogar, por motivo de interesse público, ou anular, em de ilegalidade, seus 
atos. Acerca da anulação da licitação, dispõe a Lei no 8.666/93:

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilega-
lidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado. (grifo nosso)
§1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo 
único do art. 59 desta Lei.
§2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação."

O ato administrativo quando realizado em discordância com o preceito legal é viciado, defeituoso, devendo assim, ser anulado. Neste caso 
não há margem para a Administração deliberar sobre o atendimento ao interesse público; a mera quebra de premissa da lei ocasiona o vício, 
sendo passível de anulação, suscitada de ofício pela autoridade ou por terceiros interessados.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2019, p. 963) leciona:

O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive atráves dos instrumentos de controle interno da Administração 
Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração reputarviciadas ou 
inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura simplismente ignorá-las ou alterá-las. Verificando a nulidade ou incove-
niência dos termo do edital, a Administração poderá valer-se de suas faculdades para o desfazimento dos atos adminsitrativos. Porém, isso 
acarretará necessariamente o refazimento do edital, com invalidação do procedimento licitatório já desenvolvido.

Portanto, observa-se que há um vício no descritivo do item pois não há previsão legal expressa para a exigência da certificação ISO, nem 
há uma justificativa robusta e devidamente comprovada de riscos à Administração, sendo assim, a exigência é ilegal e restringe o caráter 
competitivo do certame.

V – DAS CONCLUSÕES
Diante do exposto, considerando que a pregoeira não detém de conhecimento técnico a cerca do objeto, e que fez julgamento estrito aos 
termos do edital e amparada aos documentos decisórios juntados ao processo, opino pela ANULAÇÃO DO ITEM, nos termos da fundamen-
tação supra.

Remeto os autos à consideração da autoridade superiora conforme art. 109, § 4º da Lei de Licitações.

Guaramirim, 28 de abril de 2022.
CARINE SCZEPANIAK ALVES DA SILVA
Pregoeira
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Portaria nº 31/2022

Pregão Eletrônico nº 34/2022 PMG

Decisão em Recurso Administrativo

Acompanho a manifestação da Pregoeira, por suas próprias razões e fundamentos, a fim de reconhecer a ilegalidade da exigência de apro-
vação pelos padrões de qualidade ISO 9001 e 14001 e de anular o processo licitatório.

Guaramirim, 29 de abril de 2022.
Luis Antônio Chiodini
Prefeito de Guaramirim

DECRETO Nº. 1590/2022
Publicação Nº 3870552

DECRETO N°. 1590/2022
Aprova o Loteamento Residencial Werninghaus.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado o Loteamento Residencial Werninghaus, situado no Bairro Centro, neste município, empreendido no imóvel com área 
loteada de 28.200,84m², na Rua 90 - Frederico Guenther, objeto da matricula nº. 23.674, de propriedade de Haus Empreendimentos Ltda., 
inscrita no CNPJ sob nº 20.657.913/0001-92.

§ 1° Fica instituído sobre as matriculas área de AUPE de 2.427,50m² e Área Verde de 2.537,51m².

§ 2° O Município de Guaramirim passa a incorporar no seu sistema viário as Ruas, sem denominação:

I – RUA A, com área de 3.988,15m².
II – RUA C, com área de 626,01m².
III – Prolongamento da Rua Frederico Guenther, com área de 758,28m².
IV – Prolongamento da Rua Vicente Tomczack, com área de 635,79m².

Art. 2°. Para conclusão do referido loteamento, ficam autorizados os seguintes lotes integrantes do mesmo:

I – 19 (dezenove) lotes numerados do 04 ao 22.
II – 2 (dois) lotes numerados do 25 ao 26.
III – 2 (dois) lotes numerados do 23 ao 24.
IV – 4 (quatro) lotes numerados do 01 ao 03 e o 26.

Art. 3°. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Guaramirim/SC, 03 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Romeu Butschardt Junior
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022 – PMG
Publicação Nº 3870658

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
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Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: GDC DA SILVA COSTA-EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.721.729/0001-21, com sede na Rua Garrincha do Mato Grosso, nº 
440, bairro Jd. Vale das Peróbas, CEP 86709-742, município de Arapongas, estado do Paraná.
Fornecedor: 3033252 - GDC DA SILVA COSTA - EIRELI
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

7 30 UN

Abafador tipo concha 24 DB. Abafador constituído por conchas de material 
plástico rígido, a concha deve ser revestida internamente com espuma e 
bordas revestidas com almofadas. Haste suporte injetada em plástico flexível 
e o arco do abafador deve ser regulável. Com atenuação de 24 dB.

"NADUS CA 
33137" 32,0000 960,00

8 150 UN

Protetor/Bloqueador solar, tipo proteção UVA/UVB, fator de proteção mínima 
de 60, forma farmacêutica gel creme, resistente a água e ao suor, com 120 
ml. Ser dermatologicamente testado, hipoalergênico, possuir registro no 
ministério da saúde conforme previsto na lei n° 6360, de 23 de setembro de 
1976

"SUNDAY FPS 
60 120ml" 11,0000 1.650,00

Total R$2.610,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 – PMG
Publicação Nº 3870668

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.274.923/0001-05, com sede na Rua Floresta, 
nº 380, bairro ACS Erechim, CEP 99740-000, município de Barão de Cotegipe, estado do Rio Grande do Sul.
Fornecedor: 30589703 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

6 50 UN

Capa de chuva em PVC com capuz conjugado, mangas compridas, cor 
amarela, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras 
através de solda eletrônica. Nos tamanhos do M ao XGG a serem defini-
dos no ato do pedido.

TOTAL 16,8500 842,50

11 500 UN Avental impermeável: peça em PVC branco forrado, medida 60 cm x 
120 cm, com alça soldada. Tamanho único. PLASTCOR 7,8300 3.915,00

Total R$4.757,50

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 – PMG
Publicação Nº 3870672

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 – PMG
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.402.903/0001-67, com sede na 
Avenida Tuiuti, nº 4640, bairro Jd. Colina Verde, CEP 87043-720, município de Maringá, estado do Paraná.
Fornecedor: 30630541 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Uni-
tário Valor Total

1 150 UN

Botina de segurança, Calçado Ocupacional de uso profissional tipo botina, 
fechamento em elástico confeccionado em couro curtido ao cromo, cor preta, 
palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, solado 
de poliuretano biodensidade para risco elétrico. Nos tamanhos do 38 ao 45 a 
serem definidos no ato do pedido.

CARTOM CA 
38362 41,9900 6.298,50

9 50 UN

Colete Refletivo cor laranja. Colete de sinalização de alta visibilidade confec-
cionado fluorescente 100% poliéster combinado com faixas retrorrefletivas 
repelentes de água com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizon-
tais na parte frontal, fechamento em velcro.

SUPERSA-
FETY 12,4100 620,50

10 10 UN Máscara protetora com filtro para pintura, respirador purificador de ar de 
segurança profissional.

ALLTEC CA 
14781 18,6000 186,00

Total R$7.105,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 – PMG
Publicação Nº 3870678

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: R. P FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.309.583/0001-19, com sede na Avenida Santo Dal Bosco, nº 793, bairro 
Ipiranga, CEP 99700-500, município de Erechim, estado do Rio Grande do Sul.
Fornecedor: 30642582 - R. P FERRAGENS LTDA
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

5 100 UN

Bota de borracha com cano longo com cadarço, na cor azul ou preta e solado na cor 
amarela, acessório amarra na cor amarela, impermeável, com solado antiderrapante, 
para uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma 
peça só, acabamento interior com meio poliéster 100% na cor preta, com forro. Com-
primento do cano com no mínimo de 34cm. Com certificação de aprovação do CA. Nos 
tamanhos do 38 ao 45 a serem definidos no ato do pedido.

Innpro 42,9000 4.290,00

Total R$4.290,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022 – PMG
Publicação Nº 3870681

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.406.687/0001-70, com sede na Rua Rio Velho, 
nº 15, bairro Paranaguamirim, CEP 89231-305, município de Joinville, estado de Santa Catarina.
Fornecedor: 30645441 - INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

3 250 UN

Luva Tátil, Luva de Segurança tricotada 4 fios, 100% algodão sem 
costura, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com 
poliuretano, os pigmentos em PVC no formato de bola firmemente 
aderidos aos fios, punhos com elastano, formato anatômico, gran-
de flexibilidade e resistência a brasão. Cor natural, com Laudo Ca. 
Nos tamanhos G ou GG a serem definidos no ato do pedido.

Handex 3,1500 787,50

Total R$787,50

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 – PMG
Publicação Nº 3870684

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.327.075/0001-29, com sede na Avenida 
Jardins de Santa Monica, nº 100, sala 504, bl 03, CEP 22793-095, município de Barra da Tijuca, estado do Rio de Janeiro.
Fornecedor: 30645573 - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

2 300 UN

Luva de Segurança de Vaqueta (couro). Luva de segurança confeccio-
nada com vaqueta curtida com cromo, com formato de 5 dedos (for-
ma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o 
indicador e entre os dedos anelares, com costura com linha de nylon. 
Nos tamanhos G ou GG a serem definidos no ato do pedido.

JB 16,0000 4.800,00

Total R$4.800,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 – PMG
Publicação Nº 3870689

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.327.120/0001-30, com sede 
na Avenida Jaboti, nº 333, casa 59-Condomínio Santa Fé, bairro Jardim Menegazo, CEP 86802-000, município de Apucarana, estado do 
Paraná.
Fornecedor: 30672350 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

13 100 UN

BOTA DE SEGURANÇA DE BORRACHA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO 
PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM PVC, CANO MÉDIO DE APRO-
XIMADAMENTE 28,5CM, NA COR BRANCA COM SOLADO ANTIDER-
RAPANTE, INTERIOR FORRADO, NUMERAÇÕESVARIADAS ENTRE 35 
A 46. UTILIZAÇÃO: LIMPEZA PESADA EM GERAL. EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NO AMBIENTE DE TRABALHO, POR 
ISSO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO COM NÚMERO DE 
REGISTRONO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

WORKFLEX/ 
GENOVA 33,2900 3.329,00

Total R$3.329,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 – PMG
Publicação Nº 3870692

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: AH2A COMÉRCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 12.670.797/0001-13, com sede na Rua Telemaco 
Balista, nº 21, bairro Santa Rita, CEP 95700-728, município de Bento Gonçalves, estado do Rio Grande do Sul.
Fornecedor: 30672376 - AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total

12 500 UN

AVENTAL FRENTE E COSTAS: PEÇA EM SELETEL BRANCO (100% 
POLIÉSTER), SEM BOLSO, COM CONTORNO COM VIÉS BRANCO, 
COM TIRAS NA LATERAL PARA AMARRAR. MEDIDAS DE USO CO-
MERCIAL PARA OS TAMANHOS: P, M, G, GG E EXTRA G.

CENCI 22,0000 11.000,00

Total R$11.000,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.
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Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 – PMG
Publicação Nº 3870695

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2022 – PMG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 – PMG

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico.
Base Legal: Lei nº 10.520/02.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA ADMINIS-
TRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM (SC).
Órgão Gestor: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2042, bairro 
Centro, município de Guaramirim, estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Fornecedor: CIDADE EPI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.670.434/0001-13, com sede na Rua Erich Koch, nº 192, bairro Três Rios do 
Sul, CEP 89254-200, município de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina.
Fornecedor: 30672430 - CIDADE EPI LTDA

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Uni-
tário Valor Total

4 100 UN

Luva de segurança, confeccionada em borracha nitrílica, antiderrapante 
na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho, sem forro, punho 
longo comprimento aproximado total de 45 cm. Possuir CA válido, compro-
vando proteção das mãos dos usuários contra agentes abrasivos, cortantes 
e perfurantes e contra agentes químicos. Nos tamanhos G ou GG a serem 
definidos no ato do pedido.

Anasell 31,0000 3.100,00

Total R$3.100,00

Vigência: Início: 27/04/2022 Término: 26/04/2023.

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTONIO CHIODINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2022 - PMG
Publicação Nº 3869034

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ SETOR DE LICITAÇOES

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 73/2022 - PMG

Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PH PARA AUXÍLIO DOS
INSPETORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Contratante: MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM/SC, inscrito no CNPJ sob o no 83.102.475/0001-16, com sede na Rua 28 de Agosto, nº 2.042, 
Bairro Centro, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.270-000.
Contratada: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, sob o CNPJ n° 05.545.381/0001-08, estabelecida na Rua Emilio H. Dexheimer, n° 357, 
Bairro Jardim America, São Leopoldo – RS, CEP: 93.032-200.

Valor Total: R$ 1.777,95 (hum mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Guaramirim (SC), 03 de maio de 2022.
LUIS ANTÔNIO CHIODINI
PREFEITO MUNICIPAL
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JUSTIFICATIVA - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - FMAS
Publicação Nº 3870844

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/2022 - FMAS
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022 - FMAS

Objeto: TERMO DE PARCERIA PARA EXECUTAR O PROJETO DESENVOLVIMENTO PLENO PARA OFERECER ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS 
COM ATRASO NO SEU DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA/TEA E FAMÍ-
LIAS COM O INTUITO DE GARANTIR, PROMOVER E ARTICULAR AÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS E PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILI-
TAÇÃO, ORIENTAÇÕES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO À FAMÍLIA, DIRECIONADAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA A INCLUSÃO SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.
Base Legal: Artigo 31, inciso II, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
83.784.983/0001-21, situada na Rua Pedro Graf, nº 271, bairro Avaí, Município de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000.
Valor Total do Repasse: R$ 742.003,80 (setecentos e quarenta e dois mil e três reais e oitenta centavos).
Período de Execução: 12 meses.
Tipo de Parceria: Fomento.

JUSTIFICATIVA
Trata-se de procedimento que tem por objeto a Inexigibilidade de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, a ser executada 
em regime de mútua cooperação, entre a Prefeitura Municipal de Guaramirim, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Guaramirim e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 83.784.983/0001-21.

A parceria destina-se a “oferecer atendimento as crianças matriculadas no CAESP com atraso no seu desenvolvimento neuropsicomotor e 
pessoas com deficiência intelectual e múltiplas/TES e famílias conforme a necessidade e demanda, proporcionando o desenvolvimento pleno 
e qualidade de vida aos mesmos, garantindo conforme o estatuto da pessoa com deficiência intelectual - LBI lei n° 13.146/2015 e SUAS 
12.435/2011 que garantem o atendimento digno as pessoas com deficiência intelectual e múltipla/TEA.

Os serviços serão executados na própria instituição localizada na Rua Pedro Graf, n° 271, bairro Avaí, em Guaramirim-SC.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE desenvolve suas atividades há vários anos, sendo de importante valia e de funda-
mental necessidade, registrar a reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, desta parceria.

Considerando as disposições da Lei n° 13.019/2014, e do Decreto Municipal n° 829/2017, em especial, respectivamente, dos artigos 30, 
inciso VI da Lei mencionada.

Considerando que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade no município que presta os serviços objeto 
da referida parceria que se pretende firmar.

Considerando a atual estrutura existente no atendimento ás pessoas com deficiência intelectual e múltipla no município de Guaramirim, seria 
muito mais oneroso manter os diversos serviços identificados no objeto do Projeto/Plano de Trabalho, em escala totalitária ou fracionada.

Considerando a reunião ordinária do dia 10 de março de 2022, sob a Ata n° 04/2022, a qual consta da aprovação por unanimidade dos 
Conselheiros presentes, referente à execução do Projeto Desenvolvimento Pleno.

Considerando que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE consta no caderno de registro de inscrições do CMAS.

Considerando a Resolução n° 02/2022 que foi publicada no Diário Oficial do Municípios no dia 10 de março de 2022, a qual dispõe dá apro-
vação do projeto não governamental perante o Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS.

Considerando o Parecer n° 04/2022 CMAS da Comissão de Seleção do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, que analisou o Pro-
jeto Desenvolvimento Pleno apresentado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e foi favorável à aprovação do projeto 
perante o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Se faz necessário que a Administração Pública possa através de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadão, proporcionando o 
bem estar coletivo. Porém, nem todos os serviços de interesse público são realizados pelo Município, necessitando para atingir o bem co-
mum estabelece parcerias com Organizações da Sociedade Civil.

No que tange às parcerias, o Estado busca “por meio de parcerias consensuais, fazê-lo junto com entidades do Terceiro Setor que tenham 
sido criadas enfocando certo propósito de interesse público buscado em concreto, e possam, assim, se encarregar de sua execução de uma 
forma mais participativa e próxima da sociedade civil, melhor refletindo seus anseios. Neste cenário é que se situam os ajustes celebrados 
entre o Estado e as entidades da sociedade civil integrantes do Terceiro Setor, também conhecido como o espaço público não estatal”.

É preciso valorizar essas parcerias e o Terceiro Setor, em destaque com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, pois além 
dos relevantes trabalhos registrados, é notório que se realiza mais investimentos com menos recursos, alcançando de maneira primordial o 
princípio da eficiência. Um dos fatores desse resultado, é a efetiva participação popular, que de maneira direta fiscaliza, mas está presente 
na própria execução em suas diretorias e conselhos.
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Nesta ótica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Guaramirim, desenvolve há cerca de trinta e dois anos, atividades 
voltadas a serviços de educação, saúde e assistência social, estando credenciada pelo órgão gestor dessas respectivas políticas públicas.

Observa-se, ainda, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE tem em seus estatutos, que é uma associação civil, benefi-
cente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, 
esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, e tem por 
MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à 
melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Com isso se observa, que resta demonstrado que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organi-
zação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE ora avaliados são plenamente compatíveis com o objeto proposto no Plano 
de Trabalho.

O plano de trabalho cumpre todos os requisitos legais exigidos para o mesmo, bem como no mérito da proposta contida neste, está tudo 
em conformidade com a modalidade de parceria adotada.

Considerando que na Lei Orçamentária Anual há previsão de orçamento para tal atividade, os recursos orçamentários destinados ao objeto 
em questão provirão das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 13 – Fundo Municipal de Assistência Social de Guaramirim
Unidade 1 – Fundo Municipal de Assistência Social de Guaramirim
Ação 2066 – Atenção ao Portador de Deficiência
Vínculo 10 000 – Recursos Ordinários
Subelemento 3350 4302 – Transferência a Instituições Privadas de Assistência Social

Além do mais, o Projeto e Plano de Trabalho apresentado com descrição da infraestrutura e da equipe de profissionais, a viabilidade de sua 
execução. Para tanto, compõem o mesmo o cronograma de desembolso dos recursos, que está dentro de valores de mercado.

A Comissão de Monitoramento irá utilizar dos meios disponíveis, com auxílio de profissionais das áreas do Município, para fiscalizarem a 
execução da parceria, assim, como deverá estabelecer os demais procedimentos que serão adotados para avaliação da execução física e 
financeira, no cumprimento das metas e objetivos.

Diante desta situação constatada no Município, se faz necessária a presente celebração do Termo de Parceria com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE e pela necessidade de atendimento aos preceitos legais reveste-se de suma importância à inexigibilidade 
do chamamento público, enquadrando-se no disposto do inciso VI do artigo 30 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que reza, ipsis 
literis:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade 
civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, 
especialmente quando:
[...]
II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expres-
samente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de 
março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Em razão do exposto, e por considerar presente os requisitos do artigo 31, inciso II, da Lei 13.019/2014, consoante art. 32, da Lei de Par-
cerias Voluntárias, justifico a Inexigibilidade de Chamamento Público, com vista à celebração do termo de Termo de Fomento, nos termos 
da minuta do Termo de Fomento e do Plano de Trabalho aprovado com o Parecer n° 04/2022 CMAS, que atende as exigências e requisitos 
previsto no inciso 33 e 34, da Lei n 13.019 de 31/07/2014, que não incorre nos impedimentos previstos no artigo 39 da LPV.

Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, para
impugnação, nos termos do §2º, do art. 32, da Lei nº 13.019/2014 e alterações posteriores.

Guaramirim (SC), 07 de abril de 2022.
PREFEITO MUNICIPAL
Luis Antonio Chiodini

PORTARIA Nº. 279/2022
Publicação Nº 3867930

PORTARIA N°. 279/2022
Concede licença maternidade para Adriana de Matos Nones.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder licença maternidade para Adriana de Matos Nones, Psicóloga, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habi-
tação, a partir de 19 de abril de 2022.
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 280/2022
Publicação Nº 3870554

PORTARIA N°. 280/2022
Designa gestor e fiscal do contrato decorrente da Licitação nº. 67/2022.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto no artigo 67 §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993;

Considerando os termos do Processo Licitatório nº. 67/2022, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para pavimentação asfáltica da Rua Lourival José da Silva e Estrada Quati, por 
meio de financiamento com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica designado como gestor o Sr. Romeu Butschardt Junior e fiscal, o servidor Frank Ricardo de Oliveira, do contrato decorrente da 
Licitação nº. 67/2022.

Art. 2º. Ao fiscal do contrato caberá a fiscalização, acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do contrato, 
garantindo a qualidade na execução do objeto contratado.

Art. 3º. Ao gestor do contrato caberá o acompanhamento, verificação da regularidade e conformidade da execução do contrato, priorizando 
o atendimento às necessidades do contratante, de forma eficiente e econômica.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 281/2022
Publicação Nº 3870555

PORTARIA N°. 281/2022
Determina o Arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 10/2021.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a conclusão da instrução do processo administrativo disciplinar e perante as informações nele contido;

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 10/2021, instaurado pela Portaria nº. 378/2021, em face 
do(a) servidor(a) P. R. dos S. L., matrícula nº. 293490.

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

Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº. 282/2022
Publicação Nº 3870559

PORTARIA N°. 282/2022
Determina o Arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 06/2022.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a conclusão da instrução do processo administrativo disciplinar e perante as informações nele contido;

RESOLVE:
Art. 1°. Determinar o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº. 06/2022, instaurado pela Portaria nº. 104/2022, em face 
do(a) servidor(a) E. R., matrícula nº. 348856.

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

Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 284/2022
Publicação Nº 3870567

PORTARIA N°. 284/2022
Aplica penalidade à servidora E. L.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista 
a Lei Complementar nº. 007/2001, bem como o julgamento constante do Processo Administrativo Disciplinar nº. 04/2022, instaurado pela 
Portaria nº. 015/2022;

RESOLVE:
Art. 1°. Aplicar a penalidade de advertência à servidora E. L., matrícula nº. 315540, por ter infringido o disposto no art. 49, III, da Lei 
Complementar Municipal nº. 007/2001, em vista do descumprimento de norma regulamentar, mais especificamente do art. 9º da Portaria 
Conjunta SES/SED/DCSC nº. 79/2022.

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

Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 285/2022
Publicação Nº 3870570

PORTARIA N°. 285/2022
Nomeia membros para comporem a Comissão Permanente de Recebimento de Patrimônio e Bens de Consumo.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com a Lei nº. 
3530/2009;

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam nomeados para atuarem como membros da Comissão Permanente de Recebimento de Patrimônio e Bens de Consumo da 
Secretaria de Educação, os servidores:

I – Rennan Neves Souza Santos - presidente;
II – Ana America Portes – membro;
III – Adilson Alves da Silva – membro;
IV – Gracieli Abreu Vick – suplente.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
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Guaramirim/SC, 02 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 286/2022
Publicação Nº 3870571

PORTARIA N°. 286/2022
Aprova Vanessa dos Santos no Estágio Probatório.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. Efetivar Vanessa dos Santos, matrícula 335630, no cargo de Auxiliar de Creche, vinculada à Secretaria Educação, decorrente de 
aprovação da avaliação do Estágio Probatório, a partir de 19 de abril de 2022.

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

Guaramirim/SC, 03 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº. 287/2022
Publicação Nº 3870573

PORTARIA N°. 287/2022
Aprova Indiara Rech no Estágio Probatório.

Luís Antônio Chiodini, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1°. Efetivar Indiara Rech, matrícula 30489687, no cargo de Coordenadora Pedagógica, vinculada à Secretaria Educação, decorrente de 
aprovação da avaliação do Estágio Probatório, a partir de 15 de abril de 2022.

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

Guaramirim/SC, 03 de maio de 2022.
Luís Antônio Chiodini
Prefeito

Jiuvani Assis Assing
Secretário de Administração e Finanças
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Guatambú

prefeitura

DECRETO 247 / 2022
Publicação Nº 3869101

DECRETO N. 247/2022
DISPÕE SOBRE O PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE EM DETERMINADA FONTE DE RECURSOS, CONFOR-
ME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

VERA MARIA ZANDAVALLI, Prefeita Municipal em Exercício de Guatambu, no uso de suas atribuições legais e de acordo com A Lei Municipal 
1.189 de 27 de Dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Art. 1º - Fica autorizado a abertura de crédito suplementar, pelo Provável Excesso de Arrecadação no orçamento do Município, no 
valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), na conta abaixo relacionada:

Órgão: 50.00 – Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 50.01 – Fundo de Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub Função: 301 – Atenção básica
Programa: 0007 – Saúde para todos.
Projeto/Atividade: 2.16– Manutenção das Ações e Serviços Públicos em Saude
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 – Aplicações diretas – FR 102 – Recursos Próprios - com o valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil 
reais)

Art. 2º - Para suplementação das contas de que trata o artigo 1º, serão utilizados recursos do provável excesso de arrecadação.

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

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

Guatambu, 29 de Abril de 2022.
VERA MARIA ZANDAVALLI
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado em data supra.
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Herval d'Oeste

prefeitura

PORTARIA Nº 769/2022
Publicação Nº 3871679

PORTARIA Nº 769/2022

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
CONVOCAR PARA O RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO, para fins de superior interesse público, interrompendo o gozo de férias a partir 
de 03 de maio de 2022, a servidora VANESSA RECH (MATRÍCULA 5123), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE ADMINIS-
TRATIVO, Nível – 9, Referência “A”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 horas semanais, conforme o disposto nos art. 94 e 97 
da Lei Complementar Nº 281/2011.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 03 de maio de 2022.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 770/2022
Publicação Nº 3871682

PORTARIA Nº 770/2022

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
DISPENSAR A PEDIDO, conforme requerimento, a Servidora MICHELE SALETE DE MATOS (MATRÍCULA 5339), a partir de 03 de maio de 
2022, a qual exercia a função de Auxiliar de Serviços de Saúde - Nível – 8 - Referência “A”, Anexo V da LC Nº 280/2011, 40 horas semanais, 
em conformidade com o que preceitua a Lei Complementar nº 313/2013. Sendo que seu contrato de trabalho era regido pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Herval d’Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 03 de maio de 2022.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito

PORTARIA Nº 771/2022
Publicação Nº 3872114

PORTARIA Nº 771/2022

MAURO SÉRGIO MARTINI, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
RETIFICAR A PORTARIA Nº 755/2022, que concedeu férias regulamentares, Servidor WALDIR REKSHAUSE (MATRÍCULA 115), ocupante do 
Cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Nível – 3, Referência “P”, Anexo V da Lei Complementar nº 280/2011, 40 
horas semanais; onde se lê: “para serem usufruídas a partir de 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022”; leia-se: “para serem usufruídas 
a partir de 04 de maio de 2022 a 02 de junho de 2022 ”.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.
Herval d’Oeste/SC, 04 de maio de 2022.
Mauro Sérgio Martini
Prefeito
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Ibiam

prefeitura

DECRETO Nº 3861/2022
Publicação Nº 3870139

DECRETO Nº 3.861, DE 02 DE MAIO DE 2022
“DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOARES TREVISOL, Prefeito do Município de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;

Considerando os termos da Portaria nº 140, de 28 de abril de 2022;

Com amparo no artigo 88, incisos VII, IX e XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c. artigo 29, inciso I, da Lei Municipal nº 255, de 07 de janeiro 
de 2004,

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarado vago o cargo de Agente de Serviços Gerais – Nível 1 (Lei nº 044/1997 e alterações posteriores), em decorrência da 
exoneração por morte do servidor FRANCISCO DA SILVA.

Art. 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 1º, restabelece no quadro geral dos servidores do Município, uma vaga para o cargo de 
Agente de Serviços Gerais a ser provida através de concurso público.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 02 DE MAIO DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 139/2022
Publicação Nº 3870176

PORTARIA Nº 139, DE 27 DE ABRIL DE 2022
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inc. VII, do art. 88, da 
Lei Orgânica Municipal; considerando os artigos 59 a 64, da Lei federal nº 8.213, de 24 de Julho de 1991, combinado com o Decreto Federal 
nº 3.048, de 06 de Maio de 1999 e alterações posteriores, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença para Tratamento de Saúde a JOSÉ ROBERTO GONZATTO, servidor efetivo no cargo de Técnico em Vigilância 
Sanitária – Nível 8 – Referência E.

Art. 2º. O afastamento será de conformidade com o Atestado Médico do Dr. Wilson José de Araújo Rondo – CRM-SC 13.010, no período de 
27 de abril de 2022 a 26 de maio de 2022.

1º. Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento do servidor, a remuneração será a cargo do órgão público.

§ 2º. A partir do décimo sexto dia do afastamento da atividade, o servidor estará em auxílio doença (INSS), a partir de 12 de maio de 2022 
e enquanto ele permanecer incapaz, de conformidade com o comunicado de resultado de avaliação da Previdência Social.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 27 DE ABRIL DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal
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Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 140/2022
Publicação Nº 3870195

PORTARIA Nº 140, DE 28 DE ABRIL DE 2022
“EXONERA, POR MORTE, SERVIDOR EFETIVO QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelos incisos VII e IX do 
artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, para efeitos do disposto no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 97, da 
Lei Municipal nº 255, de 07.01.2004 e,

Considerando, que o servidor do quadro efetivo Francisco da Silva faleceu em 27 de abril de 2022, conforme Certidão de Óbito, matrícula 
nº 10712801552022400002126000060938, no Ofício de Escrivania de Paz Ibiam do Município de Ibiam/SC;

Considerando que de acordo com o disposto no inciso V, do artigo 29, da Lei Municipal nº 255/2004, a vacância do cargo decorre, dentre 
outras causas, do falecimento;

Considerando que conforme Certidão emitida pelo Departamento de Pessoal do Município o servidor teria férias proporcionais (21.03.2022 
a 20.04.2023), as quais poderão ser convertidas em pecúnia quando da exoneração conforme previsto no parágrafo único, do artigo 78 da 
mesma Lei;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica exonerado, por morte, o servidor do quadro efetivo FRANCISCO DA SILVA do cargo de Agente de Serviços Gerais.

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, fica o servidor exonerado do serviço público, cujas verbas rescisórias 
relativas à conversão em pecúnia das férias proporcionais serão processadas e pagas.

Art. 2o. Para fazer frente às despesas decorrentes da execução da presente Portaria, serão usados recursos do orçamento municipal, no 
que couber.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de abril de 2022.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 28 DE ABRIL DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 141/2022
Publicação Nº 3870203

PORTARIA N° 141, DE 02 DE MAIO DE 2022
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso VII, do art. 88, 
da Lei Orgânica Municipal e, de conformidade com o art. 76 e ss., da Lei Municipal n° 255, de 07 de janeiro de 2004, bem como o Decreto 
nº 2.114, de 09 de julho de 2010, RESOLVE:

Art. 1°. Conceder férias regulamentares ao servidor público municipal vinculado a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, 
abaixo relacionado:
Servidores Período Aquisitivo Período de Gozo
Antonio Recalcatti 01.03.2021 a 28.02.2022 02.05.2022 a 31.05.2022

 Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.
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CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 02 DE NAIO DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 142/2022
Publicação Nº 3870213

PORTARIA N° 142, DE 02 DE MAIO DE 2022
“CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DA FAZENDA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso VII, do art. 88, 
da Lei Orgânica Municipal e, de conformidade com o art. 76 e ss., da Lei Municipal n° 255, de 07 de janeiro de 2004, bem como o Decreto 
nº 2.114, de 09 de julho de 2010, RESOLVE:

Art. 1°. Conceder férias regulamentares a servidora pública municipal vinculada a Secretaria Municipal da Administração e da Fazenda, 
abaixo relacionada:
Servidores Período Aquisitivo Período de Gozo
Cleide Teresinha Perosa 06.07.2019 a 05.07.2020 02.05.2022 a 16.05.2022

 Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM - SC, 02 DE MAIO DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda

PORTARIA Nº 143/2022
Publicação Nº 3870219

 PORTARIA Nº 143, DE 02 DE MAIO DE 2022
“CONCEDE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO A SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOARES TREVISOL, Prefeito Municipal de Ibiam, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos VII e IX, 
do art. 88, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com a alínea b, do inciso III, do Art. 100, da Lei Municipal nº 255, de 07 de Janeiro 
de 2004, com nova redação dada pela Lei Municipal nº 385, de 22 de Agosto de 2008; combinado com o parágrafo 5º, do Decreto Municipal 
nº 3086, de 10 de janeiro de 2018; bem como certidão de óbito do Sr. Armando Alves de Anhaia, RESOLVE:

Art. 1º. Em razão do falecimento do Pai da servidora efetiva GISELI SEFFER ALVES DE ANHAIA – Assistente Social – Nível 10 – Referência 
C, fica concedido afastamento temporário (luto) no período de 28 de abril de 2022 a 05 de maio de 2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 28 de abril de 2022.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE IBIAM, 02 DE MAIO DE 2022.
JOARES TREVISOL
Prefeito Municipal

Publicação e Registro: Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM no dia _____/_____/_____, Edição nº. __________ conforme art. 
20 da Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 490/2012 e Decreto Municipal nº 2321/2012.

ALCINDO PEROSA
Secretário da Adm. e da Fazenda
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EDITAL DE LICITAÇÃO 065/2022
Publicação Nº 3868745

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 42D9F74C60400DC2B2AEA689E9DE0B4EDEBA8422

 

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

1 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 
REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2022 

 
O MUNICÍPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, CNPJ 01.612.745/0001-74, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joares Trevisol, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar licitação pública, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, e que será regida pela Lei n.10.520, 
de 17.07.2002, atualizada, pelo Decreto Municipal n. 1.351, de 07/12/2005, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666, de 21.06.93, atualizada, Decreto 
Municipal n. 3081 de 2022, LC 123/06, também atualizada, cujo Objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FUNDO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE IBIAM  E 
SECRETARIA DE ESPORTES. 

Este certame não está sendo lançado exclusivamente para empresas 
enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
considerando que a lei Complementar n. 123, de 2006, atualizada, impede o 
enquadramento da atividade objeto. 

PROTOCOLO até o dia 16 de maio de 2022 às 13:15 horas.  

ABERTURA dia 16 de maio de 2022 às 13:30 horas.  

O presente Edital estará à disposição dos interessados no sítio www.ibiam.sc.gov.br.  
 

Até o dia 16 de maio de 2022 às 13:15 horas, devem ser entregues pelo representante 
legal da empresa, na Prefeitura Municipal, 02 (dois) envelopes lacrados, sendo um de 
proposta de preços e o outro da documentação, contendo na parte externa, além da 
identificação da licitante, com razão social, endereço, telefone. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem como objeto o registro de preço para a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FUNDO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GRUPO DE IDOSOS E SECRETARIA DE ESPORTES, 
conforme segue itens: 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNI VALOR 

TOTAL 
01 Viagem com Ônibus com 

capacidade mínima de 
40 lugares, para 

10.000 km R$ 8,90 R$ 
89.000,00 
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transporte de pessoas, 
com banco estofado 
para viagens 
intermunicipais, 
cumprindo com todas as 
exigências do SIE e  
DETER. 

02 Viagem com micro-
ônibus com capacidade 
mínima de 30 lugares, 
para transporte de 
pessoas, com banco 
estofado para viagens 
intermunicipais, 
cumprindo com todas as 
exigências do SIE, e 
DETER.  

8.000  km R$ 7,10 R$ 
56.800,00 

03  Viagem com VAN 
capacidade mínima de 
15 lugares, para 
transporte de pessoas, 
com banco estofado 
para viagens 
intermunicipais, 
cumprindo com todas as 
exigências do SIE, e DETER 

4.500 Km R$ 5,37 R$ 
24.165,00 

  
 
1.2 - Todas as especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste 
Edital, termo de referência e seus anexos, deverão ser cumpridas na íntegra. 
 
1.3- A proponente que cotar acima do preço de referência, será automaticamente 
desclassificada no referido item. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1- Poderá participar deste certame qualquer empresa que satisfaça as 
condições estabelecidas neste Edital e cujo ramo de atividade seja pertinente 
e compatível com o objeto da presente licitação. 
 
2.2- Não poderão participar direta ou indiretamente da licitação: 
 
2.2.1 – Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 
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2.2.2- Empresas que estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial que incidam em proibição legal de contratar com a Administração 
Pública; 
 
2.2.3- Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, sob pena de incidir no previsto no Parágrafo 
Único do art. 97 da Lei de Licitações. 
 
2.3- A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos 
termos e conteúdo deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos 
legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do certame. 
 
2.4- As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar 
do certame para o(s) mesmo(s) item(s). 
 
2.5 – Não poderão participar deste certame Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte, haja visto o disposto no artigo 17 da Lei Complementar n. 
123/2006, inclusive seu inciso VI. 
 

 
3 - DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 – Na data, hora e local designado para início do credenciamento, o 
representante da empresa licitante deverá apresentar ao pregoeiro, 
documentos que comprovem a existência dos necessários poderes para 
representar a empresa, formular propostas verbais e praticar todos os atos 
inerentes ao certame, acompanhado de sua Cédula de Identidade ou 
documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados 
no documento de credenciamento. 
 
3.2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 

a) No caso de o representante ser sócio-gerente ou administrador da 
empresa, o mesmo deverá apresentar o Ato Constitutivo, Contrato Social ou 
Estatuto da mesma, NO QUAL ESTEJAM EXPRESSOS SEUS PODERES PARA EXERCER 
DIREITOS E ASSUMIR OBRIGAÇÕES EM NOME DA EMPRESA. 

b) Caso o representante não seja sócio-gerente ou administrador, o seu 
credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, ou termo de credenciamento (conforme modelo constante do 
Anexo II), sendo que deverá ser assinado pelo (s) representante (s) legal (is) da 
empresa com assinatura reconhecida por verdadeiro ou semelhança em 
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cartório, ou assinado perante o servidor público de Ibiam, acompanhado do 
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social para tal comprovação. 
      
3.3 - A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada 
FORA DOS ENVELOPES de proposta e documentação, em 01(uma) via original, 
cópia autenticada por tabelião ou ainda, fotocópia não autenticada DESDE 
QUE SEJAM EXIBIDOS OS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR 
PÚBLICO DE IBIAM.  
                                                                               
3.4 – Apenas a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, 
sendo admitido, para este efeito, apenas 01 (um) representante por licitante 
interessada. 
 
3.5 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 
de uma empresa licitante. 
 
3.6 – Por motivo de força maior ou quando da necessidade de realização de 
nova sessão pública, a empresa poderá credenciar novo representante legal, 
desde que este atenda às condições de credenciamento. 
 
3.7 – A não comprovação de que o interessado possui poderes para representar 
a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum 
documento de credenciamento, ainda, o não credenciamento ou a ausência 
de credenciado implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, 
consubstanciada nos lances verbais, participando do certame tão-somente 
com sua proposta escrita. 
 
3.8 – Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão 
de processamento do Pregão. 
 
3.8.1 – Ultrapassado o prazo acima previsto, estará encerrado o 
credenciamento, bem como o recebimento dos envelopes e, por 
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 
 
3.9 - Apresentar junto ao credenciamento fora dos envelopes à declaração de 
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido 
no Anexo III. 
 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1 – A proposta e os documentos exigidos deverão ser apresentados no dia e 
horário designados para abertura da sessão, sendo que os envelopes que não 
forem apresentados pessoalmente, por representante credenciado ou via 
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remessa postal, deverão ser protocolizados no Setor de Licitação da Prefeitura 
de Ibiam até o horário estabelecido para a abertura da sessão, em envelopes 
separados, fechados e lacrados, contendo a identificação clara e visível da 
razão social do proponente, número do Pregão e com os seguintes dizeres 
externos: 

 
ENVELOPE Nº 01 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 
PROPOSTA 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
 
ENVELOPE Nº 02 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 
5 – DA PROPOSTA 
5.1 - O Envelope nº 01 deverá conter OBRIGATÓRIAMENTE, a PROPOSTA 
contendo os seguintes requisitos: 
5.1.1 - Em 01 (uma) via, original, preenchida sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, de forma legível, devidamente assinado pelo representante legal 
da empresa, contendo as seguintes informações:  

a) Razão Social da empresa, endereço, e-mail e nº do CNPJ da 
proponente; e 

b) Valor unitário e total de cada item, em moeda corrente nacional, 
sendo admitidas apenas 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, para o 
valor total, onde estejam incluídas todas as despesas e custos inerentes a 
prestação dos serviços, sejam de qualquer natureza e/ou origem; 
 
5.1.2 - O prazo de validade da proposta nunca poderá ser menor de 60 
(sessenta) dias; (caso a proposta esteja omissa quanto à validade será 
considerada o prazo de 60 dias a contar da data da apresentação). 
 
 
5.2 – Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total do item cotado, 
será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro. 
 
5.3 – O Pregoeiro Oficial poderá desconsiderar erros meramente formais, desde 
que não resultem na necessidade de aceitar novos documentos, tanto na 
análise das propostas de preço como na fase de habilitação. 
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5.4 – Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da 
proposta implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 
 
6 – DA HABILITAÇÃO 
6.1 - A documentação deverá ser apresentada no ENVELOPE nº 02, em via 
original, cópia autenticada por tabelião ou ainda, fotocópia não autenticada 
DESDE QUE SEJAM EXIBIDOS OS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO POR SERVIDOR 
DESIGNADO, devendo constar os seguintes documentos de habilitação: 
 
6.2 – Habilitação Jurídica: 
6.2.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus atuais administradores, ou; 
6.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou; 
6.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício, ou; 
6.2.4 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 

 
OBS: Caso os documentos exigidos nos itens 6.2.1 a 6.2.4, já tenham sido 
apresentados pela licitante no ato do credenciamento ou no envelope proposta 
quando não representada, a mesma fica desobrigada de apresentá-los no 
Envelope nº 02 – Da Habilitação. 

 
6.2.5 – Declaração da licitante de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo IV), assinada por 
representante legal da empresa. 
 
6.3 – Habilitação Fiscal e Trabalhista: 
6.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
6.3.2 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e 
à Dívida Ativa da União, em vigor; 
 
6.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do 
proponente, em vigor; 
 
6.3.4 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio do 
proponente, em vigor; 
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6.3.5 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
em vigor; 
 
6.3.6 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, disponibilizada no site 
do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.gov.br/certidão), em vigor. 
 
OBS: Todas as Certidões e Provas devem estar válidas na data prevista para o 
recebimento da documentação e das propostas. 
 
6.4 Qualificação Econômico-Financeira: 
6.4.1 – Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida até 60 
(sessenta) dias antes da data limite para apresentação das propostas. 
 
 A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva 
certidão de registros cadastrados no sistema EPROC, disponível através do endereço 
https://certeproc1g.tjsc.jus.br. 
 
 
6.5 Qualificação Técnica: 
 
6.5.1 - Declaração Negativa de Impedimentos para Participar de Processo 
Licitatório (Anexo VII). 
 
6.5.2- Declaração de idoneidade 
 
6.6 – Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em 
forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão 
sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
6.7 – Todos os documentos referentes à HABILITAÇÃO poderão ser entregues em: 
original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não 
autenticada DESDE QUE SEJAM EXIBIDOS OS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO 
POR SERVIDOR PÚBLICO DE IBIAM. Não serão aceitas cópias de documentos 
obtidas por meio de fax-símile ou ilegíveis. 
 
6.8 – No caso de apresentação de documentos e/ou certidões que não 
constarem prazo de validade, considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) 
dias a partir da data de emissão dos mesmos. 
 
6.9 – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em 
poder da Administração Municipal pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da 
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homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após este período, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do mesmo. 
 
 
7 - DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS  
 
7.1 Como condição para firmar a Ata de registro de Preços, a empresa 
vencedora deverá apresentar no ato da assinatura os seguintes documentos: 
 
7.1.1 DO VEÍCULO: 
 
a) Certificado de propriedade do veículo em nome da empresa vencedora 
ou outro documento que lhe garanta a posse legal para a prestação 
adequada dos serviços Objeto, devidamente licenciada;  
b) Apólice de seguro do veículo comprova a cobertura contra terceiros e 
apólice de seguro de APP (Acidentes Pessoais por Passageiros, com 
indenização mínima de R$ 30.000,00(trinta mil reais) por passageiro, em caso de 
acidentes, na prestação dos serviços Objeto, que indiquem danos morais, morte 
ou invalidez permanente) e RC (Responsabilidade Civil).  
c) Certificado de registro dos veículos junto ao DETRAN, em nome da 
prestadora dos serviços ou outra condição que garanta a posse para prestação 
adequada dos serviços Objeto. 
d) Autorização do SIE E DETER, para as viagens intermunicipais. 
 
 
7.1.2 DO MOTORISTA: 
 
a) Certidão negativa criminal do condutor;  
b) Carteira de habilitação do motorista que irá conduzir o veículo tipo “D” 
(Art. 138 –II CTB);  
 
OBS: Todos os documentos devem ser em cópias autenticadas ou 
acompanhadas dos originais para autenticação; 
  
7.2. A vencedora do certame tem até 15(quinze) dias para apresentação dos 
documentos exigidos para assinatura da ata.  
 
8 – DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO 
8.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro juntamente com a Equipe 
de Apoio, executará a rotina de credenciamento, conforme exposto no item 
03. 
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8.2 – Verificadas as credenciais será declarada aberta a sessão e o Pregoeiro 
solicitará e receberá, em envelopes distintos, a proposta e os documentos 
exigidos para habilitação, devidamente lacrados e identificados, conforme 
disposto no item 04. 
 
8.3 – Havendo remessa via postal dos envelopes, a licitante não credenciada 
pessoalmente, não poderá participar da fase lances, permanecendo com sua 
proposta escrita. 
 
8.4 – Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo proposta e 
documentos de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
8.5 – Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de 
preços, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das 
mesmas com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do 
preço. 
 
8.6 – A análise das propostas visará o atendimento às condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
8.6.1 – Serão desclassificadas as propostas desconformes com as diretrizes e 
especificações prescritas neste Edital, conforme inciso I do art. 48 da Lei de 
Licitações, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, de 
valor zero, manifestamente inexequíveis ou excessivos e financeiramente 
incompatíveis com o objeto da licitação. 
 
8.6.2 – Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam 
irrelevantes para o atendimento da proposta, que não venham causar prejuízo 
à Administração e nem firam os direitos das demais licitantes. 
 
8.7 – Verificada a conformidade, o Pregoeiro classificará preliminarmente o 
autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço.  
 
8.8 – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as 
melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 
 
8.9 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 
realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos preços. 
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8.10 – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 
 
8.11 – O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor. 
 
8.12– É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
8.13- A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais. 
 
8.14 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo 
Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos 
lances. 
 
8.15 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.  
 
8.16 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o 
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, desclassificando as 
propostas das licitantes que apresentarem preço excessivo, assim considerados 
aqueles acima do preço de mercado. 
 
8.17 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado 
para confirmação das suas condições de habilitação. 
 
8.18 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora. 
 
8.19 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e a habilitação do proponente, na ordem de classificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto 
do certame. 
 
8.20 - Nas situações previstas nos itens 7.17 a 7.19, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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8.21 – Caso todas as propostas sejam julgadas desclassificadas (antes da fase 
de lances verbais) ou todas as licitantes sejam inabilitadas, a Pregoeiro poderá 
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras 
propostas ou de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram 
a sua desqualificação (art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93). 
 
8.22 – Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação 
em situação regular. 
 
8.23 – A data a ser considerada para a análise das condições de habilitação, 
na hipótese de haver outras sessões, será aquela estipulada para o recebimento 
dos envelopes, devendo, contudo, serem sanadas, anteriormente à 
contratação, quaisquer irregularidades a elas referentes e que se apresentarem 
após aquela data. 
 
8.24 – Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada contendo, 
sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas 
escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. 
 
8.25 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento da sessão, quando julgar 
necessário, definir parâmetros ou porcentagens sobre os quais os lances verbais 
devem ser reduzidos, estabelecer tempo para o oferecimento dos lances 
verbais bem como permitir a comunicação dos representantes das licitantes 
com terceiros não presentes à sessão através de aparelhos de telefone celular 
e outros. 
 
8.26 – Não serão aceitas cópias de documentos obtidos por meio de aparelho 
fax-símile (FAX) e tão poucas cópias de documentos ilegíveis em nenhuma das 
fases do certame. 
 
8.27 – O uso de telefone celular durante o certame só será possível com a 
permissão do Pregoeiro. 
 
9 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
9.1 - O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
10.1 – Decairá do direito de impugnar o Edital aquele que não fizer em até 03 
(três) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão no 
horário de 08h00min as 11h00min e de 13h30min as 17h, apontando de forma 
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, 
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devendo apresentá-la junto ao Setor de Protocolo do Município, via correio ou 
por meio eletrônico (e-mail). 
 
 10.2 – Caberá o Pregoeiro, auxiliada pela unidade requisitante decidir, no prazo 
de 01 (um) dia útil, sobre a impugnação interposta. 
 
10.3 – Se procedente e acolhida à impugnação, seus vícios serão sanados e 
nova data será designada para a realização do certame, exceto quando 
resultar alteração no Edital e está, inquestionavelmente, não afetar a 
formulação das propostas. 
 
10.4 – A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 – Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
de dias que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata aos autos. 
 
11.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e será 
dirigido ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo ao Prefeito, devidamente 
informados, para apreciação e decisão. 
 
11.3 – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.4 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 
 
11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente que homologará e fará a 
adjudicação para determinar a contratação. 
 
12 – DA ATA DE DO REGISTRO DE PREÇOS 
12.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento do objeto do presente 
Registro de Preços a serem firmadas entre a Administração e o Fornecedor serão 
formalizadas através da Ata de Registro de Preços.  
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12.2 - Homologado o resultado da licitação, respeitada a ordem de 
classificação, serão solicitadas as licitantes vencedoras, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias a contar da data do recebimento da solicitação, para assinar a 
Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
 
12.3 - A licitante que, convocada para assinar a Ata deixar de fazê-lo no prazo 
fixado ou não manter as mesmas condições de habilitação, responderá na 
forma da legislação vigente, sem prejuízo de cominações a ele previstas neste 
Edital, sendo dela excluído. 
 
12.4 - Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro 
cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar a Ata no prazo e condições 
estabelecidas, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. 
 
12.5 - Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço 
registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor 
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração. 
 
12.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
12.7 - O serviço será efetuado mediante expedição de Autorização ou outro 
documento equivalente. 
 
13 – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA, PRAZOS, GARANTIAS. 
 
13.1 Os serviços deverão ser executados conforme solicitação do requisitante, 
dentro do prazo de vigência da Ata, que é de 12 (doze) meses, e devem 
apresentar garantia durante toda a vigência. 
 
13.1.1 Todas as despesas e custos referentes a realização dos serviços, correrão 
à conta do fornecedor, seja de qualquer natureza e/ou origem. 
 
13.2 – A Secretaria requisitante informará, com antecedência, a data da 
prestação dos serviços, o local da viagem, o local de saída e retorno e o horário 
das viagens. 
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13.2.1 Se, houver mais que um evento na mesma data, ou a quantidade de 
pessoas for superior a capacidade do veículo, a empresa terá que disponibilizar 
mais veículos até suprir a necessidade do município. 
 
13.3 – A não realização dos itens dentro do prazo, ensejará a revogação da Ata 
de Registro de Preços e a aplicação das sanções legais previstas.  
 
13.4 - A realização dos itens e a emissão da respectiva nota fiscal estão 
condicionadas ao recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro 
documento equivalente. 
 
13.5 - Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições 
pactuadas ficando ao encargo da contratada, o controle de qualidade do 
fornecimento   é   de   sua   responsabilidade, bem   como   visando   a   repetição   
de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, visando a 
apresentação da qualidade. 
 
13.6 – A quantidade de pessoas a serem transportadas e a quilometragem são 
passíveis de alterações para menor ou para maior, conforme a necessidade das 
áreas requisitantes. 
 
13.7 – Ficará sob total responsabilidade da proponente vencedora realizar o 
transporte com veículos próprios ou de terceiros, com motorista legalmente 
habilitado e com registro/vínculo na empresa, disponibilizando motorista titular 
e reserva. 
 
13.8 - A proponente vencedora deverá responder e sanar qualquer dano que 
causar, inclusive perante terceiros, respondendo civil e criminalmente por 
acidentes que possam ocorrer, ficando eleita a seguradora por ela contratada. 
 
13.9 - O veículo deve estar devidamente licenciado para esta finalidade, 
atender as exigências do SIE,  DETER/SC, estar em conformidade com as normas 
expedidas pelo CONTRAN/ DENATRAN e Portaria nº 1844/DETRAN/ASJUR/2016, 
bem como demais legislações em vigor. 
 
13.10 - Os veículos deverão cumprir todas as exigências de segurança e 
transporte exigido pelos órgãos referidos no item 13.9, bem como possuir seguro 
total para os passageiros.  
 
13.11 - Os veículos a serem utilizados para efetuar os transportes deverão estar 
devidamente vistoriados, totalmente limpos e em excelente estado de 
conservação e segurança. 
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13.12 – Deve estar com todos os equipamentos e acessórios legais, considerados 
para o Objeto, e estar em excelente estado de conservação, com toda a 
documentação em dia e com o seguro específico para o transporte de 
passageiros. 
 
13.13 - O ano de fabricação dos veículos a serem utilizados não poderá ser 
superior a 15 (quinze) anos, contados a partir da autorização de fornecimento. 
 
13.14 - O veículo deverá permanecer à disposição dos passageiros na 
localidade de destino, devendo permanecer no local até o encerramento das 
atividades dos usuários. 
 
13.15 - O veículo deverá estar segurado com cobertura total a qualquer sinistro, 
incluindo APP (Acidentes Pessoais por Passageiros) e RC (Responsabilidade 
Civil). 
 
13.16 - A documentação para comprovação das solicitações dos itens 13.8, 
13.10, 13.11, 13.14 e 13.15, deverão ser entregues pela empresa vencedora junto 
à Secretaria requisitante em até 05 (cinco) dias antes de cada viagem. 
 
13.17 – Os motoristas dos veículos não poderão levar acompanhantes nas 
viagens Objeto. 
 
13.18 – Em caso de qualquer dano no veículo durante a viagem, a empresa 
deverá se responsabilizar pela troca de veículo para dar sequência a viagem, 
sem causar danos aos passageiros transportados. 
 
13.19 – Todas as despesas com a prestação dos serviços correrão por conta da 
proponente vencedora, tais como combustíveis, lubrificantes, limpeza, 
manutenção dos veículos, taxas, impostos, pedágios, alimentação e 
hospedagem dos motoristas, seguros obrigatórios, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros. 
 
13.20 - Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial PELO 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, para verificação dos equipamentos obrigatórios 
de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo e 
expedirá documento comprobatório de inspeção. 
 
13.21 - A CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura 
da Ata, para realizar a inspeção e documentação referida no item acima, bem 
como, deverá neste prazo estar apto para dar início à prestação do serviço.  
 

As
si

na
do

 p
or

 2
 p

es
so

as
:  

JO
AR

ES
 T

R
EV

IS
O

L 
e 

H
EN

R
IQ

U
E 

G
R

AS
SI

 R
O

SS
AT

O
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//i
bi

am
.1

do
c.

co
m

.b
r/v

er
ifi

ca
ca

o/
A0

81
-2

EC
E-

A5
B7

-0
E0

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
08

1-
2E

C
E-

A5
B7

-0
E0

3



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 822

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

16 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

13.22 - O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço 
e a CONTRATADA será notificada, tendo a empresa contratada o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas para a substituição do veículo notificado. 
 
14 – DO PAGAMENTO 
14.1 - O pagamento será efetuado conforme cronograma 3759/2021 após a 
emissão e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica NF-e.  
 
14.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a descrição do item, preço unitário e 
total, de conformidade com a proposta da contratada.   
 
14.3 – Devem ainda constar na Nota Fiscal o número do respectivo Processo 
Licitatório, assim como do Pregão e o número da conta bancária da empresa.  
 
14.4 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado 
obrigatoriamente no seguinte e-mail: ibiamsocial@yahoo.com.br ou 
saude@ibiam.sc.gov.br para seu devido pagamento. 
 
14.5 - As notas que não estiverem de acordo com o item 13.2 e 13.3 não serão 
aceitas e nem pagas, obviamente. 
 
14.6 - Existindo algum imposto ou contribuição que incida sobre o objeto 
contratado, este será retido para posterior recolhimento e tal valor deverá ser 
destacado na nota fiscal conforme a legislação vigente Municipal, Estadual e 
Federal. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 – Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão 
garantidos através das dotações orçamentarias 2022:  
 
 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
Atividade 2022 -MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
 Red: 82 fonte 1100    33903999000000 – Aplicações Diretas 
 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade 2040-  MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB- FNAS 
 Red: 10 fonte 1165;         33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTES, 
Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 
Red: 40 fonte 1100       33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA 
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Red: 44 fonte 1100       33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA. 
 
16 – DA FISCALIZAÇÃO 
 
A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante do Contratante, sendo designados, como gestora a Sra. Maria 
Ivete Gomes de Oliveira, Secretária Municipal, como fiscal designa a Sra. Leila 
Ramos Araldi e com fiscal substituta designa a Sra. Amanda Thomaz Ramos e a 
Sra. Priscila Luvison, para a Secretaria De Esportes designa o Responsável pela 
secretaria e como fiscal o Diretor de Esportes, seguindo os termos do art. 67 da 
lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada c/c do Orçamento do exercício 
financeiro de 2022.     
 
17 - DAS PENALIDADES 
17.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará 
sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 
 
17.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
deste pregão, o Município de Ibiam poderá aplicar à empresa vencedora, as 
seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 
contratar com a Administração do Município de Ibiam, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
17.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar a ata de 
registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de 
preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ainda, o  
Município de Ibiam poderá aplicar à empresa vencedora, sem prejuízos a 
penalidade prevista no supracitado artigo, as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 
 
17.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro 
de cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá 
ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
17.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que 
antes, este tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 
18.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os serviços, objeto deste 
Edital, de acordo com as especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos 
e preços estipulados na sua proposta e na Autorização de Fornecimento. 
 
18.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter 
as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu 
à celebração da Ata de Registro de Preços. 
 
18.3 - A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam 
eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
 
18.4 - Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de 
habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração 
Pública. 
 
18.5 - Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços em parte ou no todo.  
 
18.6 - Assumir integralmente, por sua conta exclusiva, o pagamento de tributos, 
tarifas, emolumentos, despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, securitária e tributaria decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto.  
 
18.7 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por 
seus empregados nos locais de trabalho.  
 
18.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em 
razão da presente aquisição. 

As
si

na
do

 p
or

 2
 p

es
so

as
:  

JO
AR

ES
 T

R
EV

IS
O

L 
e 

H
EN

R
IQ

U
E 

G
R

AS
SI

 R
O

SS
AT

O
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//i
bi

am
.1

do
c.

co
m

.b
r/v

er
ifi

ca
ca

o/
A0

81
-2

EC
E-

A5
B7

-0
E0

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
08

1-
2E

C
E-

A5
B7

-0
E0

3



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 825

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

19 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

 
18.9 - Efetuar periodicamente, a manutenção dos veículos ou quando o 
CONTRATANTE solicitar. 
 
18.10 - Comunicar ao servidor responsável pela execução do contrato qualquer 
problema ocorrido nas rotas do transporte. 
 
19 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
19.1 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura e o fornecedor 
terá validade de 12 (doze) meses. 
  
20 - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
20.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos 
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover 
as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
20.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e, 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
 

20.4 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 
o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e, 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

 
20.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
21 – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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21.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o 
fornecedor: 
 
21.1.1 – Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
 
21.1.2 – Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela administração sem justificativa 
aceitável; 
 
21.1.3 - Não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
21.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 
 
21.1.5 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; 
 
21.1.6 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do 
artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
21.2 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 
 
21.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovado. 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1 – As razões da impugnação e manifestações de recursos administrativos 
serão aceitas via e-mail ou poderão ser protocoladas no Setor de Administração 
da Prefeitura Municipal de Ibiam deste que tempestivamente. 
 
22.2 – Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem 
documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente pregão. 
 
22.3 – Após a declaração de vencedor da licitação, não havendo 
manifestação das licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o 
Pregoeiro adjudicará o objeto licitado que posteriormente será submetido à 
homologação pelo Prefeito Municipal. 
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22.4 – No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão quanto 
ao mesmo, será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal para 
adjudicação e homologação. 
 
22.5 – O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de 
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 
comprovado, devendo anulá-la no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
22.6 – É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, 
devidamente credenciado, para o exercício dos direitos de ofertar lances e 
manifestar intenção de recorrer. 
 
22.7 – Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste 
Edital serão atendidos pessoalmente no período das 07h30min às 11h00min e 
das 13h30min às 17h00min, no Departamento de Licitações junto a Prefeitura 
Municipal de Ibiam-SC, situada na Travessa Leoniza Carvalho de Agostini, 20, 
Centro, ou pelo fone 49 35340044. 
 
22.8 – Fazem parte do presente Edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração de cumprimento pleno dos requisitos de habilitação; 
Anexo IV – Modelo de Declaração que não emprega menores; 
Anexo V-  Declaração de Idoneidade 
Anexo VI - Declaração Negativa de Impedimentos para Participar de Processo 
Licitatório; 
Anexo VII – Minuta do Contrato. 
 
22.9 – Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha 
tamanho A4. 
 
22.10 - O Edital, relativo ao objeto desta licitação, encontra-se à disposição dos 
interessados no sítio do Município: www.ibiam.sc.gov.br.  
 
23 - DO FORO 
23.1 - Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo 
licitatório serão resolvidos pela Comissão, administrativamente, ou no foro da 
Comarca de Tangará/SC, se for o caso. 
 
Ibiam, 04 de maio de 2022. 
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Joares Trevisol 
Prefeito Municipal 

 
 

___________________________ 

Henrique Grassi Rossato 

Advogado – OAB/SC 34.173 
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ANEXO I 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – Objeto: 
- Registro de preço pelo período de doze meses, para a contratação de serviços 
de transportes de passageiros para a participação dos atletas em jogos e 
competições esportivas, apresentações culturais em geral para grupo de idosos 
e para a demanda dos usuários do CRAS. Intermunicipais. Conforme solicitação 
da Secretaria.  
 
2 – Justificativa: 
- Para suprir a demanda cada vez maior em veículos apropriados para viagens 
intermunicipais, é necessária a contratação de empresa que realiza esse tipo 
de serviços de transporte de passageiros. O município não dispõe de veículos 
para esses fins e a contratações de empresa especializada se faz necessário 
para complementar as atividades extras desenvolvidas, objeto deste termo de 
referência. 
 
3 – Dos Veículos e especificações técnicas para realização do transporte: 
- Entende-se como veículos nesse termo de referência: ONIBUS, e MICRO-
ÔNIBUS e VAN. 
- O veículo deve estar devidamente licenciado para esta finalidade, atender 
as exigências do SIE e   DETER/SC, estar em conformidade com as normas 
expedidas pelo CONTRAN/ DENATRAN, bem como demais legislações em vigor. 
Deve possuir cinto de segurança, extintor e estar em excelente estado de 
conservação, com toda a documentação em dia e com o seguro específico 
para o transporte de passageiros.  
- O veículo não poderá operar com idade de fabricação superior a 15 (quinze) 
anos. 
- O veículo deverá estar segurado na ocasião da contratação, com cobertura 
total a qualquer sinistro incluindo APP (Acidentes Pessoais por Passageiros) e RC 
(Responsabilidade Civil). 
- As capacidades homologadas dos veículos devem ser de no mínimo 32 e 44 
passageiros deste termo de referência. 
- Em caso de qualquer avaria ou danos no veículo durante a prestação dos 
serviços, a CONTRATADA deverá responsabilizar-se, substituindo o veículo de 
modo a evitar atraso e a interrupção da viagem. 
- A CONTRATADA deve manter os veículos em perfeitas condições de limpeza 
e higiene. 
- Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial PELO DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO, para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, 
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bem como as condições de trafegabilidade do veículo e expedirá documento 
comprobatório de inspeção. 
- A CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura do 
contrato, para realizar a inspeção e documentação referida no item acima, 
bem como, deverá neste prazo estar apto para dar início à prestação do 
serviço.  
- O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e a 
CONTRATADA será notificada, tendo a empresa contratada o prazo de 24 horas 
para a substituição do veículo notificado. 

 
4 – Das obrigações do CONTRATANTE: 
- Efetuar o pagamento em conformidade com a forma ajustada. 
- Fiscalizar a execução do contrato, por intermédio das Secretarias da Saúde, e 
Assistência Social, CRAS, juntamente com os demais setores envolvidos. 
- Alterar ou modificar os roteiros do transporte de acordo com as necessidades 
ou adequação da secretaria. 
- Solicitar a manutenção dos veículos quando verificadas condições 
inadequadas dos mesmos, na prestação dos serviços. 
- A CONTRATADA receberá o oficio de solicitação de transporte com no mínimo 
três dias de antecedência da data do evento. 
 
5– Das obrigações da CONTRATADA: 
- Assumir o compromisso formal de executar todos os serviços, objeto do 
presente contrato, com perfeição e acuidade, mobilizando para tantos 
profissionais capacitados. 
- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 
- Manter durante toda a execução do contrato, as obrigações por ela 
assumidas, as condições de habilitação e a qualificação exigidas pela 
legislação em vigor. 
- Efetuar normalmente, a manutenção dos veículos ou quando o CONTRATANTE 
solicitar. 
- Comunicar ao servidor responsável pela execução do contrato qualquer 
problema ocorrido nas rotas do transporte. 
- Todos os custos e despesas com transporte, manutenção, motorista, 
combustível, pedágio e/ou qualquer outro custo é de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA.  
- Se houver mais que um evento na mesma data, ou a quantidade de 
passageiros for superior à capacidade do veículo, a empresa terá que 
disponibilizar outro veículo até suprir a necessidade.  
 
76– Das penalidades: 
- Pelo inadimplemento das obrigações, a CONTRATADA, conforme as infrações, 
estará sujeita às penalidades previstas nos Art. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações. 
 
8 – Da forma de pagamento e outras considerações: 
- O pagamento será efetuado mensalmente a CONTRATADA, que deverá 
apresentar nota fiscal dos serviços prestados, acompanhada do oficio de 
solicitação emitido por cada secretaria. 
- O Município de Ibiam reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade de 
quilômetros necessários para suprir a necessidade das secretarias. 
- Decorridos os doze meses, contados da assinatura da ata de registro de 
preços, os saldos restantes serão desconsiderados, caso não haja renovação 
do contrato.  
- O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS não obriga a compra das quantidades 
indicadas, podendo a secretaria promover a aquisição parcelada em unidades 
de acordo com suas necessidades. 
- A empresa que na fase de lance cotar valores acima dos indicados será 
automaticamente desclassificada. 
 
 

Ibiam, 04 de  maio de 2022. 
 
 

 
 
 
 

  

As
si

na
do

 p
or

 2
 p

es
so

as
:  

JO
AR

ES
 T

R
EV

IS
O

L 
e 

H
EN

R
IQ

U
E 

G
R

AS
SI

 R
O

SS
AT

O
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//i
bi

am
.1

do
c.

co
m

.b
r/v

er
ifi

ca
ca

o/
A0

81
-2

EC
E-

A5
B7

-0
E0

3 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
08

1-
2E

C
E-

A5
B7

-0
E0

3



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 832

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

26 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

ANEXO II 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 

 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a) 

_______________________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº ______________________________ e inscrito(a) no CPF sob nº 
________________________________, a participar da licitação instaurada pelo 
Município de IBIAM, na modalidade Pregão nº 019/2022, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 
em nome da empresa 
________________________________________________________________, CNPJ nº 
_________________________, bem como formular propostas e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 
 

 
 

___________________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 

(firma reconhecida) 
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ANEXO III 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

_______________________________________________________, CNPJ nº ______ 
(razão social da Empresa) 

______________________________, sediada na ______________________________ 
(endereço completo) 

______________________________________________________________________, 
declara sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente 
os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório. 
 
 
 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 
 

 
 

___________________________________________________________________                
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
 
 

_______________________________________________________, CNPJ nº ______ 
(razão social da Empresa) 

______________________________, sediada na ______________________________ 
(endereço completo) 

______________________________________________________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no Art.27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela 
Lei nº 9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de 

aprendiz. 
 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO V 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

 

 

_______________________________________________________, CNPJ nº ______ (razão 
social ) ______________________________, sediada na 
______________________________ (endereço completo) 
___________________________________________________________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para 
participar de Licitação Pública.  

 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
_______________________________________________________ . 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da entidade 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS PARA 

PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _________________________, sediada no endereço 
________________________________ DECLARA, sob as penas da lei, que está 
proponente não incorre em qualquer das seguintes situações: 
 

a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
c) Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
Ainda, comprometo-me a informar a ocorrência de fato 

superveniente, impeditivo da habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa 
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ANEXO VII 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº___/2022 

 
Aos ___ dias do mês de _________ do ano de 2022, presentes de um lado o 
MUNICÍPIO DE IBIAM , pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº01.612.745/0001-74, com sede na Travessa Leoniza Agostini de Carvalho, 
20, nesta cidade de IBIAM/SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
resolvem registrar o(s) preço(s) da empresa: 
___________________________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº______, com sede na Rua _____________, nº______, na cidade de 
____________, Estado de _______, devidamente representado __________, inscrito 
no CPF sob o nº _______doravante denominada simplesmente de Contratada 
para fornecimento do objeto descrito abaixo, em conformidade com o 
processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2022 – Registro 
de Preços, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 
1.1– A presente licitação tem como objeto o registro de preço a CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, GRUPO DE IDOSOS E SECRETARIA DE ESPORTES, conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE VALOR UNT VALOR TOTAL 
      

 
CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO 
2.1 – Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão adquiridos 
pelo preço total de R$____(_____). 
 
2.2 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata. 
 
CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO 
3.1 - O pagamento será efetuado segundo Decreto Municipal 3759/2021 após 
a emissão e apresentação da Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55 – DANFE, 
a qual entrou em vigor a partir de 01/04/2011.  
 
3.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a descrição do item, preço unitário e 
total, de conformidade com a proposta da contratada.   
 
3.3 – Devem ainda constar na Nota Fiscal o número do respectivo Processo 
Licitatório, assim como do Pregão e o número da conta bancária da empresa.  
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3.4 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado 
obrigatoriamente no seguinte e-mail: saude@ibiam.sc.gov.br  ou 
ibiamsocial@yahoo.com.br   para seu devido pagamento. 
 
3.5 - As notas que não estiverem de acordo com o item 3.2 e 3.3 não serão 
aceitas. 
 
3.6 - Existindo algum imposto ou contribuição que incida sobre o objeto 
contratado, este será retido para posterior recolhimento e tal valor deverá ser 
destacado na nota fiscal conforme a legislação vigente Municipal, Estadual e 
Federal. 
 
CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
4.1 Os serviços deverão ser executados conforme solicitação do órgão 
requisitante, dentro do prazo de vigência do contrato que é de 12 (doze) meses 
e devem apresentar garantia durante toda a vigência. 
 
4.1.1 Todas as despesas referentes à realização dos serviços, incluindo produtos, 
mão de obra e deslocamentos serão por conta do fornecedor, despesas essas 
previstas e/ou computadas na proposta. 
 
4.2 – A Secretaria requisitante informará com antecedência a data da 
prestação dos serviços, o local da viagem, o local de saída e retorno e o horário 
das viagens. 
 
4.2.1 Se, houver mais que um evento na mesma data, ou a quantidade de 
pessoas for superior a capacidade do veículo, a empresa terá que disponibilizar 
mais veículos até suprir a necessidade do município. 
 
4.3 – A não realização dos itens dentro do prazo, ensejará a revogação da Ata 
de Registro de Preços e a aplicação das sanções legais previstas.  
 
4.4 - A realização dos itens e a emissão da respectiva nota fiscal estão 
condicionadas ao recebimento da Autorização de Fornecimento ou outro 
documento equivalente. 
 
4.5 - Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições 
pactuadas ficando ao encargo da contratada, o controle de qualidade do 
fornecimento   é   de   sua   responsabilidade, bem   como   visando   a   repetição   
de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, visando a 
apresentação da qualidade. 
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4.6 – A quantidade de pessoas a serem transportadas e a quilometragem são 
passíveis de alterações para menor ou para maior, conforme a necessidade das 
áreas requisitantes. 
 
4.7 - Todos os custos/despesas com transporte, manutenção, motorista, 
combustível e/ou qualquer outro custo fica sob inteira responsabilidade da 
empresa vencedora.  
 
4.8 – Ficará sob total responsabilidade da proponente vencedora realizar o 
transporte com veículos próprios ou de terceiros, com motorista legalmente 
habilitado e com registro/vínculo na empresa, disponibilizando motorista titular 
e reserva. 
 
4.9 - A proponente vencedora deverá responder e sanar qualquer dano que 
causar, inclusive perante terceiros, respondendo civil e criminalmente por 
acidentes que possam ocorrer, ficando eleita a seguradora por ela contratada. 
 
4.10 - O veículo deve estar devidamente licenciado para esta finalidade, 
atender as exigências do SIE antigo DETER/SC, estar em conformidade com as 
normas expedidas pelo CONTRAN/ DENATRAN e Portaria nº 
1844/DETRAN/ASJUR/2016, bem como demais legislações em vigor. 
 
4.11 - Os veículos deverão cumprir todas as exigências de segurança e 
transporte exigido pelos órgãos referidos no item 17.10, bem como possuir 
seguro total para os passageiros.  
 
4.12 - Os veículos a serem utilizados para efetuar os transportes deverão estar 
devidamente vistoriados, totalmente limpos e em excelente estado de 
conservação e segurança. 
 
4.13 - Deve possuir cinto de segurança, extintor e estar em excelente estado de 
conservação, com toda a documentação em dia e com o seguro específico 
para o transporte de passageiros. 
 
4.14 - O ano de fabricação dos veículos a serem utilizados não poderá ser 
superior a 15 (quinze) anos, contados a partir da autorização de fornecimento. 
 
4.15 - O veículo deverá permanecer à disposição dos passageiros na localidade 
de destino, devendo permanecer no local até o encerramento das atividades. 
 
4.16 - O veículo deverá estar segurado com cobertura total a qualquer sinistro, 
incluindo APP (Acidentes Pessoais por Passageiros) e RC (Responsabilidade 
Civil). 
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4.17 - A documentação para comprovação das solicitações dos itens 12.8, 
12.10, 12.11, 12.14 e 12.16, deverão ser entregues pela empresa vencedora junto 
à área requisitante em até 05 (cinco) dias anterior a viagem. 
 
4.18 – A proponente vencedora deverá passar pelos bairros solicitados pela 
Secretaria requisitante. 
 
4.19 – Os motoristas dos veículos não poderão levar acompanhantes. 
 
4.20 – Em caso de qualquer dano no veículo durante a viagem, a empresa 
deverá se responsabilizar pela troca de veículo para dar sequência a viagem, 
sem causar danos aos passageiros transportados. 
 
4.21 – Todas as despesas com a prestação dos serviços correrão por conta da 
proponente vencedora, tais como combustíveis, lubrificantes, limpeza, 
manutenção dos veículos, taxas, impostos, pedágios, alimentação e 
hospedagem dos motoristas, seguros obrigatórios, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros. 
 
4.22 - Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial PELO 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, para verificação dos equipamentos obrigatórios 
de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veículo e 
expedirá documento comprobatório de inspeção. 
 
4.23 - A CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após a assinatura 
do contrato, para realizar a inspeção e documentação referida no item acima, 
bem como, deverá neste prazo estar apto para dar início à prestação do 
serviço.  
 
4.24 - O veículo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço 
e a CONTRATADA será notificada, tendo a empresa contratada o prazo de 24 
horas para a substituição do veículo notificado. 
 
CLÁUSULA 5ª - DA ENTREGA 
5.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a fornecer os serviços, objeto deste 
Edital, de acordo com as especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos 
e preços estipulados na sua proposta e na Autorização de Fornecimento. 
 
5.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter 
as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que 
precedeu à celebração da Ata de Registro de Preços. 
 
5.3 - A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam 
eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
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5.4 - Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de 
habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração 
Pública. 
 
5.5 - Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que 
possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços em parte ou no todo.  
 
5.6 - Assumir integralmente, por sua conta exclusiva, o pagamento de tributos, 
tarifas, emolumentos, despesas e encargos de natureza trabalhista, 
previdenciária, securitária e tributaria decorrentes da formalização deste 
contrato e da execução de seu objeto.  
 
5.7 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 
empregados nos locais de trabalho.  
 
5.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em 
razão da presente aquisição. 
 
5.9 - Efetuar periodicamente, a manutenção dos veículos ou quando o 
CONTRATANTE solicitar. 
 
5.10 - Realizar às suas expensas, as vistorias dos veículos, encaminhando cópia 
ao CONTRATANTE do laudo expedido por Engº Mecânico habilitado. 
 
5.11 - Comunicar ao servidor responsável pela execução do contrato qualquer 
problema ocorrido nas rotas do transporte. 
 
5.12 - Não será permitido contrato de comodato ou de locação de veículos 
com outras empresas a fim de atender as demandas desse termo de referência. 
A CONTRATADA deverá possuir seus próprios veículos. 
 
CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA 
6.1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura e o fornecedor 
terá validade de 12 (doze) meses. 
  
CLÁUSULA 7ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1 – Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão 
garantidos através das dotações orçamentarias 2022:  
 
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
Atividade 2022 -MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 
 Red: 82 fonte 1100    33903999000000 – Aplicações Diretas 
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Atividade 2040-  MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB- FNAS 
 Red: 10 fonte 1165;         33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, CULTURA E ESPORTES, 
Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 
Red: 40 fonte 1100       33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA 
Red: 44 fonte 1100       33903999000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 
PESSOA JURÍDICA. 
 
CLÁUSULA 8ª - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 
disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou 
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
 
8.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-
se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
I) - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e 
sua adequação ao praticado pelo mercado; 
II) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; e, 
III) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 

 
8.4 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
I) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
e, 
II) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
8.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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CLÁUSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o fornecedor: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
b) Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 
aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado;  
d) Tiver presentes razões de interesse público; 
e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos 
termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 
7º da Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
9.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 
 
9.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 
devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 
um representante do Contratante, sendo designados, como gestora a Sra. 
Maria Ivete Gomes de Oliveira, Secretária Municipal, como fiscal designa a Sra. 
Leila Ramos Araldi e com fiscal substituta designa a Sra. Amanda Thomaz Ramos 
e a Sra. Priscila Luvison, para a Secretaria De Esportes designa o Responsável 
pela secretaria e como fiscal o Diretor de Esportes, seguindo os termos do art. 67 
da lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993 consolidada c/c do Orçamento do 
exercício financeiro de 2022.     
 
 
CLÁUSULA 11 - DAS PENALIDADES 
11.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará 
sujeito às penalidades estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93. 
 
11.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 
deste pregão, o Município de Ibiam poderá aplicar à empresa vencedora, as 
seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 
contratar com a Administração do Município de Ibiam, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida;  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
11.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar a ata de 
registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de 
preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ainda, o  
Município de Ibiam poderá aplicar à empresa vencedora, sem prejuízos a 
penalidade prevista no supracitado artigo, as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta. 
 
11.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro 
de cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
11.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que 
antes, este tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta. 
 
CLÁUSULA 12ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 
12.1 - A presente Ata está vinculada ao processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 019/2022 - Registro de Preços, obrigando-se o FORNECEDOR de 
manter, durante a vigência do presente ajuste, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
12.2 - O FORNECEDOR obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII 
da Constituição Federal, de acordo com a declaração de que não emprega 
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menores prestada durante a fase de habilitação, sob pena das sanções legais 
cabíveis. 
 
12.3 - O FORNECEDOR declara estar ciente das suas condições para com o 
Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que 
passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as 
partes, para todos os fins. 
 
CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
13.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço 
registrado, a Administração poderá comprar de mais de um fornecedor 
registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de 
fornecimento compatível com o solicitado pela Administração. 
 
13.3 - O fornecedor signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar 
ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital da 
respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da 
presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 
 
CLÁSULA 14ª - DO FORO 
14.1 - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Tangará/SC, com 
a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as 
questões judiciais relativas ou resultantes do presente ajuste. 
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas nas cláusulas do presente ajuste, bem como observar 
fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-
o em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas. 
 
Ibiam,  ____ de _________ de 2022. 
 

 
_________________________________ 

Prefeito Municipal  
 

 
__________________________________ 

FORNECEDOR 
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Representante 
 

Testemunhas: 
1- _________________________     2- 
_________________________ 
    Nome:                              Nome: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAM 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

 SRP N. 015/2022  
 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
O MUNICÍPIO DE IBIAM, Estado de Santa Catarina, CNPJ 01.612.745/0001-74, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JOARES TREVISOL, TORNA 
PÚBLICO que fará realizar licitação pública, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, e que será regida pela Lei n.10.520, de 17.07.2002, atualizada, 
pelo Decreto Municipal n. 1.351, de 07/12/2005, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666, 
de 21.06.93, atualizada, Decreto Municipal n. 3081 de 2019, LC 123/06, também atualizada, 
com pedidos parcelados de lanches prontos, assados e fritos, para eventos organizados pelos 
Idosos do Município de Ibiam, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretaria 
de Educação e Fundo Municipal da Saúde com recursos próprios do Município, por um 
período de doze meses. 

O presente edital estará à disposição dos interessados no sítio www.ibiam.sc.gov.br.  
 
ENTREGA NO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA DE IBIAM E ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 
 
PROTOCOLO até o dia 16 de maio de 2022 às 14 horas.  
 
ABERTURA dia 16 de maio de 2022 às 14h30min.  

 
Até o dia 16 de maio de 2022 às 14:00 horas, devem ser entregues pelo representante legal 
da interessada, no local acima indicado, 02 (dois) envelopes lacrados, sendo um de proposta 
de preços e o outro da documentação, contendo na parte externa, além da identificação da 
licitante, com razão social, endereço, telefone e fax, os dizeres: 
 
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 
RAZÃO SOCIAL .................... 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIAM 
ENVELOPE N. 1 – Proposta Comercial 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 
RAZÃO SOCIAL ......................... 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIAM 
ENVELOPE N. 2 - Documentação 
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1 DO OBJETO 
 

Objeto: Pregão Presencial, com pedidos parcelados de lanches prontos, assados e 
fritos, para eventos organizados pelos Idosos do Município de Ibiam, Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), Secretaria de Educação e Fundo Municipal da Saúde com 
recursos próprios do Município, por um período de doze meses. 

 
1.2 CONDIÇÕES, FORMA DE ENTREGA. 
  
1.2.1 Todas as despesas com a entrega e descarregamento correrão por conta da 
proponente. 
 
1.2.2 Os produtos cotados deverão atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, inclusive quanto às embalagens e rótulos, na forma da legislação em 
vigor. 
 
1.2.3 Deverá ser cumprido, impreterivelmente, as descrições dos produtos de acordo com o 
Edital. 
 
1.2.4 Como os Supermercados são considerados por lei como “estabelecimento onde o 
alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser 
consumido no local”, é essencial que o mesmo se organize de acordo das Boas Práticas para 
os Serviços de Alimentação, de acordo com legislação vigente (Resolução RDC nº 216). 
 
1.2.5 Todos os produtos devem apresentar a Informação Nutricional e orientações de prazo 
de validade, data de fabricação e ser bem acondicionados. 
  
1.2.6 A entrega de produto que não atendam as normas deste edital e ou normas legais 
aplicáveis à espécie, será devolvido, devendo o contratante efetuar a imediata substituição. 
  
1.2.7 A empresa que cotar acima do preço de referência, será automaticamente 
desclassificada.  
 
1.2.8 O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 
indicadas nos itens deste edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades 
de acordo com suas necessidades. 
 
1.2.10 O Município de Ibiam reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade necessária 
para sua demanda. Após decorridos os doze meses, contados da assinatura da ata de registro 
de preços, os saldos restantes serão desconsiderados.  
 
1.2.11 A contratada não poderá transferir a terceiros, em todo ou em parte, o objeto da 
presente licitação. 
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2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 - Poderão participar do certame somente Pessoas Jurídicas. 
 
2.2 - Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 
 
a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução 
ou em liquidação; 
b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso 
ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
c) Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 
 
e) Em obediência ao artigo 47 da lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 20016, 
atualizada, este certame destina-se, exclusivamente a interessadas que façam prova do 
enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de pequeno Porte (EPP). 
f) Considerando-se que o Município licitante não possui legislação própria sobre o assunto, 
aplica-se a Federal, incluindo o Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015. 
G) Para todos os efeitos, não havendo definição legal, considera-se: 
 

 ME’s ou EPP’s locais: àquelas com sede em Ibiam – SC; e 
 ME’s ou EPP’s regionais: àquelas com sede no Estado de Santa Catarina. 

 
3 DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1.O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 
 
3.2 Na data, hora e local designados para início do credenciamento, o representante da  
licitante deverá apresentar documento que comprove a existência dos necessários poderes 
para representar a mesma, formular propostas verbais e praticar todos os atos inerentes ao 
certame, através de instrumento público ou particular de procuração, ou termo de 
credenciamento (conforme modelo constante do Anexo I a este Edital), sendo que, deverá ser 
assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, cuja comprovação far-se-á através 
da apresentação, juntamente com o documento de credenciamento, do ato 
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, acompanhado da cópia autenticada em cartório 
ou por servidor de Ibiam, da Cédula de Identidade ou documento equivalente do portador, 
para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento. 

 
3.3.No caso do representante ser o administrador da licitante, o mesmo deverá apresentar o 
Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto da mesma, juntamente com a cópia da Cédula 
de Identidade ou documento equivalente autenticados, para conferência dos dados com 
aqueles informados no documento de credenciamento. 
 
3.4. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 
ENVELOPES proposta e documentação, em 01(uma) via original ou cópia autenticada 
por tabelião ou por servidor da Administração Municipal de Ibiam. 
 
3.5.Apresentar a Declaração de que recebeu do licitante os documentos exigidos, bem como 
as informações para o cumprimento das obrigações objeto da licitação conforme Anexo II a 
este Edital. 
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Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede da licitante, de acordo com a Instrução 
Normativa DNRC nº 103/2007, se a proponente se enquadrar como ME ou EPP. 
 
4– DA PROPOSTA 
 
4.1 – O envelope nº 01 deverá conter a proposta em 01(uma) via, original, preenchida por 
meio mecânico, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, firmada pelo(s) representante(s) 
legal(is) da proponente, devendo constar as seguintes informações: 
 
a) Razão Social, endereço e nº do CNPJ da proponente; 
b) Valor total da proposta de cada item, discriminando seu valor unitário, em moeda corrente 
nacional, sendo admitidas apenas 02(DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, onde 
estejam incluídas todas as despesas com impostos e encargos sociais. 
 
4.2 - Caso os proponentes apresentem valores com 03 (três) ou mais casas decimais 
após a vírgula, o Pregoeiro considerará apenas as 02 (duas) primeiras. 
 
4.3 - Será desclassificada a proposta desconforme com as diretrizes e especificações 
prescritas neste Edital ou cujos preços sejam inexequíveis ou excessivos. 
 
4.4 – A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a qual será contada a partir da data da 
sessão de abertura dos envelopes propostas. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de 
início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
4.5- DEVERÁ CONTER A MARCA DOS PRODUTOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, 
quando houver. 
 
4.6- A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR A PROPOSTA COM VALOR UNITÁRIO E 
TOTAL. 
 
5 DA HABILITAÇÃO (Envelope n. º 02): 
 
No envelope n. º 02 – Documentação deverá constar os seguintes documentos 

 
5.1 Habilitação Jurídica:  

 
5.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus atuais administradores e no caso de empresa 
individual, registro comercial. (Apresentar junto ao credenciamento). 

 
5.1.2.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
5.2. Regularidade Fiscal: 

 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),  
 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
 
 

5.3. Qualificação Econômico-financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. As licitantes sediadas em outros Estados deverão apresentar, juntamente com a 
certidão negativa exigida, declaração passada pelo foro de sua sede, indicando quais os 
Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. 
Não serão aceitas certidões com validade expirada; 
b) A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva 

certidão de registros cadastrados no sistema EPROC, disponível através do endereço 
https://certeproc1g.tjsc.jus.br. CASO NÃO APRESENTADO O EPROC, A CERTIDÃO 
DE FALENCIA OU CONCORDATA NÃO SERÁ ACEITA. 

 
5.4. Habilitação Técnica 

 
a) Declaração do licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999. 
 

b) Declaração de que recebeu todos os documentos e que tomou conhecimento das 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. (Apresentar no ato do credenciamento). 

 
c) Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que não possui Fatos 
Impeditivos para participar de Licitação Pública. 
 
d) Declaração de Idoneidade. 
 
e) Alvará sanitário do estabelecimento, vigente. 
 

Como este certame é destinado exclusivamente para ME’s e EPP’s: 

 As licitantes poderão fazer a opção de apresentar a documentação de 
regularidade fiscal e trabalhista no ato da assinatura do contrato, se declaradas 
vencedoras. 

 Mediante a opção poderá apresentar a documentação de regularidade fiscal e 
trabalhista conforme o Edital, sendo que, em havendo qualquer irregularidade, 
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poderá saná-la, em qualquer uma das duas opções, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, prazo este que poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal e 
justificada. 

5.5. Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou 
cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos a verificação de sua 
autenticidade, através de consulta realizada pelo Pregoeiro. 
 
5.6. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em poder do 
Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do mesmo. 
 
5.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.  
 
Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos 
por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
 
5.8.  A inabilitação para o certame importará na preclusão do direito de participar das fases 
subsequentes. 
 
 
6. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E DE JULGAMENTO 
 
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas 
presentes ao ato público, o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, executará a rotina 
de credenciamento. 
 
6.2. Depois de verificadas as credenciais será declarada aberta a sessão e o Pregoeiro 
solicitará e receberá, em envelopes distintos, a proposta e os documentos exigidos para 
habilitação, devidamente lacrados e identificados. 
 
6.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes contendo propostas e os documentos 
de habilitação fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 
6.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas de preços, ocasião em 
que será procedida a verificação da conformidade das mesmas com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 
 
6.5. Verificada a conformidade, o pregoeiro classificará preliminarmente o autor da proposta 
de menor preço de cada item do Objeto, bem como as que se enquadrem em até 10% (dez 
por cento) superiores. 
 
6.6. Entre estas, promoverá a execução da fase de lances verbais. 
 
 
6.7. Concluída esta fase, verificará se a proposta declarada vencedora, para cada item, 
pertence a uma licitante com sede local ou regional. Se assim for, está conclusa a fase de 
lances. 
Se a menor proposta pertencer a uma licitante que não se enquadra no conceito de local ou 
regional, identificará se existe uma proposta de valor até 10% (dez por cento) superior à menor 
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e que seja de uma licitante local ou regional. Em existindo, convocará a mesma para exercer 
o direito de ofertar proposta melhor da menor, com o que lhe caberá o direito de ser declarada 
vencedora. Se esta não exercer o direito, todas as regionais e locais com propostas até o 
intervalo de 10% (dez por cento) da menor, em ordem crescente, poderão exercer este direito, 
até que uma oferte menor valor, a qual será declarada vencedora. Se nenhuma exercer este 
direito, declara vencedora a menor proposta, mesmo não sendo de uma licitante local ou 
regional. 
 
6.8. Caso duas ou mais propostas iniciais ou nas fases seguintes apresentem preços iguais, 
será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos preços. 
 
6.9. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
6.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeitos de ordenação das propostas. 
 
6.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.12. Caso não haja lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço. 
 
6.13. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito, desclassificando as propostas das licitantes que apresentarem 
preço excessivo, assim considerados aqueles acima do preço de mercado. 
 
6.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
 
6.15. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, exceto alguma pendência fiscal ou 
trabalhista, que ensejará abertura de prazo para regularização. 
 
6.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o 
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação da 
proponente, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame; 
 
6.17. Nas situações previstas nos itens 6.14, 6.15 e 6.16, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor; 
 
6.18. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação 
regular, conforme estabelecido no item 5 deste Edital, exceto a fiscal e trabalhista, que enseja 
prazo de regularização. 
 
6.19. A data a ser considerada para análise das condições de habilitação, na hipótese de 
haver outras sessões, será aquela estipulada para o recebimento dos envelopes, devendo, 
contudo, ser sanadas, anteriormente à contratação, quaisquer irregularidades a elas 
referentes, que se apresentarem após aquela data. 
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6.20. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
 
6.21. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só será possível com a permissão 
do Pregoeiro. 
 
6.22. Não serão aceitas cópias de documentos obtidos por meio de aparelho fac-símile e 
tampouco cópias de documentos ilegíveis em nenhuma das fases do certame. 
 
6.23. O critério para julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM, desde 
que atendidas às especificações constantes deste Edital, observado o disposto no item 
anterior. 
 
6.24. As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como 
as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com 
os preços de mercado, serão desclassificadas. 
 
6.25. As questões relativas ao julgamento não previstas neste Edital serão solucionadas pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
 
7 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
7.1.   Até 48 (quarenta e oito) horas antes, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o presente ato convocatório. 

7.2. Caberá ao pregoeiro e a assessoria jurídica do município decidir sobre a petição ou 
impugnação ao edital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

7.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

 
8 DA DESPESA 
 
8.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes rubricas 
orçamentárias:  
 

Reduzido Descrição 
Complemento do 
detalhamento 

02 fonte 
1100 

2039- Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social 33903007000000 

05 fonte 
1135 2040- Manutenção do Bloco PSB - FNAS 33903007000000 
10 fonte 
1165 2043- Manutenção dos Programas Sociais - Estado 33903007000000 
82 fonte 
1100 2022- Manutenção do Fundo Municipal do Idoso 33903007000000 
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06 fonte 
1102 Fundo Municipal de Saúde 33903007000000 
27 fonte 
1101 Secretaria Municipal de Educação 33903007000000 

 
9 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1 A Ata de Registro de Preço que firmará o compromisso para futura contratação entre as 
partes, a ser firmada com a licitante vencedora, será formalizada de acordo com o Anexo VI 
e terá validade por um período de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 
9.2. Se a licitante vencedora se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa 
por escrito serão aplicadas as penalidades constantes neste edital.  Aceita a justificativa pelo 
Prefeito Municipal serão convocados os demais licitantes a fazê-lo, na ordem de classificação, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
9.3. Durante o prazo de validade do registro de preços o Município de Ibiam/SC, não ficará 
obrigado a contratar os materiais deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar 
conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, ficando assegurado 
ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.  
 
9.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Município de Ibiam/SC, optar pela contratação por meio 
legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado.  
 
9.5 O gestor da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que 
serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais 
ou inferiores à média daqueles apurados pelo Município de Ibiam/SC. 
 
9.6. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de 
mercado, o gestor solicitará ao fornecedor, por escrito, redução do preço registrado, de forma 
a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
 
9.7. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o gestor da ata deverá convocar as demais licitantes, visando igual oportunidade 
de negociação. 
 
9.9. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja inferior à média dos preços de 
mercado, e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder 
cumprir o compromisso, será liberado do compromisso assumido, e o gestor da ata deverá 
convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 

9.10. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, 
o gestor procederá ao cancelamento do registro. 
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9.11.  O envelope da empresa inabilitada ou não vencedora ficará sob a guarda da Prefeitura 
de Ibiam, pelo período de 30(trinta) dias, contados da data de abertura dos envelopes, findo 
o qual o proponente terá um prazo de 10(dez) dias corridos, para retira-lo junto ao setor de 
licitações, caso a empresa não retire o envelope no prazo acima mencionado o mesmo será 
incinerado. 
 
9.12. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em via original ou cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por servidor público do Município de Ibiam – SC. O 
Pregoeiro e a equipe de apoio farão consulta ao serviço de verificação de autenticidade das 
certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las. Caso a 
validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos por um 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
 
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1 Ao critério do Município de Ibiam, obedecida à ordem de classificação, a licitante 
vencedora, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preço, será convocado 
para retirar a nota de empenho, que poderá substituir o contrato, estando às obrigações 
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata de Registro de 
Preços, devendo fazê-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento 
da convocação. 
 
10.2. Se a licitante vencedora se recusar a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa por 
escrito e aceita pelo Prefeito Municipal, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII da Lei 
n. 10.520, de 17.07.2002, atualizada, caracterizando o descumprimento total das obrigações 
assumidas, e sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 
 
10.3. O pagamento, conforme cronograma de pagamento fixado pelo Decreto Municipal 
3759/2021. O pagamento será efetuado, através de Ordem Bancária, mediante apresentação da 
respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente recebida e aceita por Servidor responsável pelo 
recebimento. A empresa também deve encaminhar o arquivo XML no e-mail constante na 
Solicitação de Fornecimento. 
 
10.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
fornecimento de itens em desacordo com o edital, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento dos preços ou correção monetária.  
 
10.5. O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da 
documentação obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a 
apresentação da documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para 
com a Fazenda Municipal, Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente 
atualizada.  
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10.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 
27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde 
que apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF n.º 306 de 12 de março de 2003. 

 
10.7. Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da 
empresa, conforme indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de 
até 24(vinte e quatro) horas, para prestar os serviços, conforme AF.  Para cada dia de atraso 
na prestação dos serviços, poderá o Município cobrar multa de R$ 300,00 (Trezentos reais) 
da (s) empresa (s) vencedora (s) do certame, caso o atraso seja superior a 10(dez) dias a 
presente ata será cancelada e a empresa sofrerá também as penalidades administrativas 
conforme consta neste edital.  Caso a administração constate que o item não atenda as 
exigências contidas no item 1(do objeto), a empresa sofrerá também as penalidades conforme 
consta no edital e respectiva ata de registro de preços.   
 
11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1.  À contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais 
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente pela inexecução total ou 
parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida: 
 
I – advertência escrita; 
II – Multa de 10% sobre o valor total do contrato; 
III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV – declaração de inidoneidade. 
 
12 DOS RECURSOS 
 
12.1 Ao final da sessão do pregão, o pregoeiro indagará aos licitantes quanto ao interesse em 
interpor recurso, quando poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, com registro em ata da síntese de suas razões, hipótese em que lhes será concedido 
o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer 
importará a decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame 
à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), por item, sendo submetido o presente 
procedimento ao Prefeito Municipal para homologação.  
 
12.3. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terão efeito suspensivo e será(ão) 
dirigido(s) ao Assessor Jurídico, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, em 03 (três) dias.   
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12.4. Decididos os recursos, o Prefeito Municipal fará a adjudicação do objeto ao(s) licitante(s) 
vencedor(es), por item, e homologará o procedimento licitatório. 
 
12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
13 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 
13.1.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado. 
 
13.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 
 
13.3.  Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  
 
13.4.  No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 
14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DA FISCALIZAÇÃO 
14.1.  Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentação relativa ao presente pregão. 

14.2.  Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

14.3.  É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação. 
 
14.4. Em caso de discrepância entre os anexos e o edital, prevalecerá a redação do 
instrumento convocatório. 
 
14.5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 
de julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 1.351/05 e LC 123/06 e LC 147/14. 
 
14.6. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
 

a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93 atualizada. 
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14.7. Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na 
Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação. 
 
14.8. Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Prefeitura não serão 
consideradas como motivos para impugnações. 
 
14.9. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação 
do presente Edital deverão ser dirigidos à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente 
citado, pelo telefone (49) 3534-0044, até 72 (setenta e duas) horas antes da data de abertura 
da LICITAÇÃO. 
 
14.10 O Município designa como Gestor deste Edital e do Contrato/ Ata, para o 
acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para 
executar o acompanhamento e fiscalização da entrega, devendo registrar todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à 
Contratada, objetivando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for 
estabelecido. 
 
Fundo Municipal de Saúde 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
Fiscal: Veronise Rossato de Moraes 
Fiscal substituto:  Janete Terres 
 
Secretaria Municipal de Educação 
Gestora: Eliane Dissegna da Costa 
Fiscal: Caio Tragancin Rinaldi 
Fiscal substituto: Rodrigo Perosa 
 
Fundo Municipal do Idoso 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
Fiscal: Leila Ramos Araldi 
Fiscal substituto: Priscila Luvison 
 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
Fiscal: Leila Ramos Araldi 
Fiscal substituto: Priscila Luvison 
 
14.11 – Os litígios decorrentes deste procedimento licitatório serão dirimidos no Foro da 
Comarca Tangará – SC. 
 

14.12  Integram este edital, independente de transcrição, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Objeto e Preço Máximo para Cotação; 
ANEXO II - Modelo de Proposta; 
ANEXO III – Modelo de Termo de Credenciamento; 
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ANEXO IV - Modelo de declaração de existência de fatos impeditivos de habilitação; 
ANEXO V – Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 
ANEXO VI – Minuta de Ata de Registro de Preços; 
ANEXO VII- Declaração que não emprega menores; 
ANEXO VIII- Declaração de microempresa; 
ANEXO IX- Declaração de idoneidade; 
 
Aprovo o Edital.  
 
Ibiam/SC, 04 de maio de 2022. 
 

____________________ 
JOARES TREVISOL 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

                                                 
_____________________________         

Henrique Grassi Rossato 
Advogado – OAB/SC 34.173 
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ANEXO I 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

OBJETO  

 
Item Quant. Descrição Média Cotada 

(R$) 
Valor Total (R$) 

01 9.700 
unidades 

Mini pastéis, diversos sabores a 
definir com a secretaria solicitante. 

R$ 1,00 R$ 9.700,00 

02 8.700 
unidades 

Mini croquetes R$ 1,00 
 

R$ 8.700,00 

03 10.700 
unidades 

Mini coxinhas R$ 1,00 R$ 10.700,00 

04 9.700 
unidades 

Mini risoles R$ 1,00 R$ 9.700,00 

05 7.700 
unidades 

Mini bolinhas de queijo.  
R$ 1,00 

 
 
R$ 7.700,00 

06 10.600 
unidades 

Calzone, assado, diversos sabores 
a definir com a secretaria solicitante. 

 
R$ 1,25 

 
R$ 13.250,00 

07 10.600 
unidades 

 Mini Esfiras, assadas, diversos 
sabores a definir com a secretaria 
solicitante. 

 
R$ 1,25 

 
 
R$ 13.250,00 

08 10.800 
unidades 

 Mini Enroladinhos de salsicha, 
assados. 

 
R$ 1,25 

 
R$ 13.500,00 

09 13.600 
unidades 

 Mini Pastel assado, diversos 
sabores a definir com a secretaria 
solicitante. 

R$ 1,25 R$ 17.000,00 
 
 

10 7.600 
unidades 

Mini pizza, assada, diversos sabores 
a definir com a secretaria solicitante. 

R$ 1,62 R$ 12.312,00 

11 9.800 
unidades 

Empadinha, diversos sabores a 
definir com a secretaria solicitante. 
 

 
R$ 3,25 

 
R$ 31.850,00 

12 11.000 
unidades 

Sanduiches, com presunto e queijo 
ou peito de peru. 

 
R$ 3,25 

 
R$ 35.750,00 

13 7.600 
unidades 

Pão de queijo assado. R$ 1,50 R$ 11.400,00 

14 12.600 
unidades 

Sonho doce, assado, diversos 
sabores a definir com a secretaria 
solicitante. 

R$ 1,25 R$ 15.750,00 

15 197kg Bolo sem recheio, diversos sabores 
a definir com a secretaria solicitante. 

 
R$ 32,25 

 
R$ 6.353,25 

16 100 kg Bolo em camadas, com cobertura, 
recheado. Sabores a definir com a 
secretaria solicitante. 

 
R$ 43,85 

 
R$ 4.385,00 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

 
MODELO PROPOSTA 

 
RAZÃO SOCIAL:............................... 
CNPJ:................................................ 
INSC. ESTADUAL:.......................... 
ENDEREÇO:.................................... 
E-MAIL:..........................................  
 
BANCO: ........................................ 
AGENCIA: ..................................... 
CONTA CORRENTE:..................... 
 

Item Quant Unid Descrição Marca  Preço 
Unitário  

Preço 
Total 

  
 

1   ...      

2   ...      
3   ...      

Preço Total  

 
COLOCAR O PREÇO TOTAL POR ITEM  , PREÇO TOTAL GERAL. 
 
 
Valor TOTAL por extenso ............................................................................. 
Validade mínima da proposta 60 dias 
 
 
 
Assinatura legível do Sócio Adm 
CNPJ da empresa  
 
 
 
 

As
si

na
do

 p
or

 2
 p

es
so

as
:  

H
EN

R
IQ

U
E 

G
R

AS
SI

 R
O

SS
AT

O
 e

 J
O

AR
ES

 T
R

EV
IS

O
L

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//i

bi
am

.1
do

c.
co

m
.b

r/v
er

ifi
ca

ca
o/

67
25

-B
8E

7-
7F

3A
-A

F8
7 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 6

72
5-

B8
E7

-7
F3

A-
AF

87



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 864

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

 

ANEXO III 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 
SRP N. 015/2022 

 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
  Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)______________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________ e do CPF nº _______________, a 
participar do Processo de licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibiam, sob o nº 
066/2022, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 020/2022 SRP 015/2022 na qualidade 
de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa ________________________, bem como formular propostas, lances verbais e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
  _____________, ________ de __________________ de _____. 
 
  
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO IV 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 ____________________________ (nome da empresa), CNPJ n°___________, 
sediada na __________________________ (endereço completo), declara, em atendimento 
ao previsto no item 2.2, do Edital do Pregão Presencial n° 020/2022, SRP 015/2022, Processo 
Licitatório 066/2022, que não possui nenhum fato impeditivo de nossa habilitação no 
procedimento em apreço. 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO V 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DO EDITAL 
 
 
 
 _________________________ (nome da empresa), CNPJ Nº_____________, sediada 
na _________________________________________ (endereço completo), declara, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente procedimento 
licitatório. 
 
   ____________, _____ de __________ de ____ 
 
 
               

_________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE 
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ANEXO VI 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º. __/2022 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 
SRP N. 015/2022 

 
VALIDADE: 12 (doze) meses 
 

 
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e dois, o 

Município de Ibiam, inscrito no CNPJ sob n. 01.612.745/0001-74, situado na Travessa Leoniza 
Carvalho Agostini, nº 20, Centro, Ibiam, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal o Sr. JOARES TREVISOL, no uso das atribuições de seu cargo e, nos 
termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal n. 3.931/01, Decreto Municipal 
n. 1.351/2005, Decreto Municipal n. 3226/2019, e, as demais normas legais aplicáveis, de 
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n. 020/2022, Processo Licitatório 066/2022, 
SRP 015/2022, RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s),............, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra 
este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS – Fazem parte do presente termo, 
independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o processo de licitação 
antes nominado, inclusive a proposta pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – : Pregão Presencial, para registrar preços visando 
futuras , para registrar preços com pedidos parcelados de Lanches e outros itens, para 
eventos organizados pelos Idosos do Município de Ibiam, Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), com recursos próprios do Município, por um período de doze meses. 

 
 
 
............................................................ 
 
 
Todas as despesas com a entrega e descarregamento correrão por conta da proponente. 
 
Os produtos cotados deverão atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, inclusive quanto às embalagens e rótulos, na forma da legislação em 
vigor. 
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 Deverá ser cumprido, impreterivelmente, as descrições dos produtos de acordo com o Edital. 
 
Como os Supermercados são considerados por lei como “estabelecimento onde o alimento é 
manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido 
no local”, é essencial que o mesmo se organize de acordo das Boas Práticas para os Serviços 
de Alimentação, de acordo com legislação vigente (Resolução RDC nº 216). 
 
Todos os produtos devem apresentar a Informação Nutricional e orientações de prazo de 
validade, data de fabricação e ser bem acondicionados. 
  
A entrega de produto que não atendam as normas deste edital e ou normas legais aplicáveis 
à espécie, será devolvido, devendo o contratante efetuar a imediata substituição. 
  
O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 
indicadas nos itens deste edital, podendo a Administração promover a aquisição em unidades 
de acordo com suas necessidades. 
 
O Município de Ibiam reserva-se o direito de solicitar apenas a quantidade necessária para 
sua demanda. Após decorridos os doze meses, contados da assinatura da ata de registro de 
preços, os saldos restantes serão desconsiderados.  
 
A contratada não poderá transferir a terceiros, em todo ou em parte, o objeto da presente 
licitação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA 
Após a solicitação formal com envio da Autorização de Fornecimento no e-mail da empresa, 
conforme indicado na proposta da mesma, o fornecedor terá um prazo máximo de até 72 
(setenta e duas) horas, para prestar os serviços, conforme AF.  Para cada dia de atraso na 
prestação dos serviços, poderá o Município cobrar multa de R$ 300,00(Trezentos reais) da 
empresa vencedora do certame, caso o atraso seja superior a 10(dez) dias a presente ata 
será cancelada e a empresa sofrerá também as penalidades legais conforme consta neste 
edital.  Caso a administração constate que o item não atenda as exigências contidas no item 
1(do objeto), a empresa sofrerá também as penalidades conforme consta no edital e 
respectiva ata de registro de preços.   
 
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
As despesas decorrentes do cumprimento da presente Ata correrão por conta, de recursos 
próprios do Município de Ibiam. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros serão próprios do Município do orçamento do exercício financeiro em 
vigor, conforme segue: 
 

Reduzido Descrição 
Complemento do 
detalhamento 
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02 fonte 
1100 

2039- Manutenção do Fundo Municipal de 
Assistência Social 33903007000000 

05 fonte 
1135 2040- Manutenção do Bloco PSB - FNAS 33903007000000 
10 fonte 
1165 2043- Manutenção dos Programas Sociais - Estado 33903007000000 
82 fonte 
1100 2022- Manutenção do Fundo Municipal do Idoso 33903007000000 
06 fonte 
1102 Fundo Municipal de Saúde 33903007000000 
27 fonte 
1101 Secretaria Municipal de Educação 33903007000000 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.2 O valor total da presente ata é de R$ ............... O pagamento, conforme cronograma de 
pagamento fixado pelo Decreto Municipal 3759/2021. O pagamento será efetuado, através de 
Ordem Bancária, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal eletrônica devidamente 
recebida e aceita por Servidor responsável pelo recebimento. A empresa também deve 
encaminhar o arquivo XML no seguinte e-mail: nfe@ibiam.sc.gov.br e 
ibiamsocial@yahoo.com.br. 
 
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
fornecimento de itens em desacordo com o edital, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento dos preços ou correção monetária.  
 
O pagamento somente será realizado após a comprovação de regularidade da documentação 
obrigatória da licitante vencedora junto ao Processo Licitatório mediante a apresentação da 
documentação obrigatória (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 
Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos para com a 
Fazenda Municipal, Estadual, FGTS e INSS), e Falência e Concordata, devidamente 
atualizada.  

 
Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação 
de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n. º 9.430, de 27.12.96. As 
pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que 
apresentem Declaração na forma do Anexo VI da IN SRF n. º 306 de 12 de março de 2003. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE 
Não haverá reajuste, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do 
inciso II, do artigo 65, da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 
É assegurado à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico financeiro (Art. 37, XXI, da 
CF), procedendo-se à REVISÃO do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato 
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imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento. 
§1º A CONTRATADA, quando for o caso deverá formular à Administração requerimento para 
a REVISÃO do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém 
com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações 
contraídas por ela. 
I – A comprovação será feita por meio de documentos, tais como, lista de preços de 
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias primas, de transportes de mercadorias, 
alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de REVISÃO do 
contrato; 
II – Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos 
comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de REVISÃO 
do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total 
pactuado. 
III – A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico financeiro, procederá a revisão 
do contrato. 
§ 2º Independentemente de solicitação, a administração poderá convocar a contratada assinar 
aditivo de redução dos preços mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
 
CLÁUSULA OITAVA: VIGÊNCIA 
O prazo de validade da ARP será definido pelo instrumento convocatório, máximo de doze 
meses (art. 99, parágrafo único). 
 
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
I – A CONTRATADA assumirá responsabilidade pela entrega do objeto, bem como por 
quaisquer danos decorrentes da entrega, causados à esta Municipalidade ou à terceiros. 
 
II – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do 
mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
I – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do material 
entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprias falhas 
detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte da Contratada. 

  
II – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste 
contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO 
Nos termos da Legislação, o Município pode exigir, a qualquer tempo, a sub-rogação do 
contrato, no seu todo ou em parte a si próprio ou a quem determinar caso a execução não 
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seja comprovadamente a do Edital de Pregão nº 020/2022, indenizando o contratado pelo 
fornecimento dos produtos até então efetuado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES 
I – À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais 
poderá sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:  
 
Ainda nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais. E demais sanções, 
conforme previsto no edital e ata de registro de preços, parte integrante deste processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Da penalidade aplicada caberá recursos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a 
autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
O Município designa como Gestor deste Edital e do Contrato/ Ata, para o acompanhamento 
formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o 
acompanhamento e fiscalização da entrega, devendo registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objetivando 
a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido. 
 
Fundo Municipal de Saúde 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
Fiscal: Veronise Rossato de Moraes 
Fiscal substituto:  Janete Terres 
 
Secretaria Municipal de Educação 
Gestora: Eliane Dissegna da Costa 
Fiscal: Caio Tragancin Rinaldi 
Fiscal substituto: Rodrigo Perosa 
 
Fundo Municipal do Idoso 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
Fiscal: Leila Ramos Araldi 
Fiscal substituto: Priscila Luvison 
 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Gestora: Maria Ivete Gomes de Oliveira 
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Fiscal: Leila Ramos Araldi 
Fiscal substituto: Priscila Luvison 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO  
I – O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e condições estabelecidas 
neste Edital e no Contrato, por parte da licitante vencedora, assegurará ao Município o direito 
de rescindir o Contrato, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por 
via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para a Administração e 
sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira. 
 
II – O Contrato poderá ser rescindido, ainda, nas seguintes modalidades, sem prejuízo do 
disposto no art. 78 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores: 
 

a) Unilateralmente, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante 
formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: 

 
I. o atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega do material 
licitado; 
 
II. entrega de material fora das especificações constantes no Objeto deste 
contrato;   
 
III. a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da 
licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem o cumprimento da 
obrigação assumida; 

 
IV. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a entrega do material, assim como as de seus 
superiores; 
 
V. o cometimento reiterado de faltas na execução do objeto deste contrato, 
anotadas na forma do § 1º, do art. 67, da Lei nº 8.666/93 atualizada; 
 
VI. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
VII. a dissolução da empresa; 

 
VIII. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
 
IX. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 
que está subordinado o licitante vencedor e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o contrato; e 
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X.  a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 
impeditivos da execução do Contrato. 

 
 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

 
c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 
III – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente.      
 
IV – A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal n. º 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VINCULAÇÃO E DA PÚBLICAÇÃO 
Este contrato está vinculado ao Edital Pregão nº 020/2022, Processo Licitatório nº 066/2022, 
SRP: 015/2022, bem como à proposta apresentada pelo contratado e aos termos da Lei n. º 
10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Decreto Municipal n. 1.351/05, e demais legislação vigente e pertinente. A 
administração providenciara a publicação do extrato do presente contrato, até o dia 5 do mês 
subsequente, constados da data de assinatura do presente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EVENTUAL ATRASO DO MUNICÍPIO 
Eventuais atrasos nos pagamentos serão remunerados utilizando-se os mesmos critérios que 
o Município utiliza para penalizar os atrasos nas suas receitas de parte dos contribuintes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este 
contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo 
destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega. 
 
O presente instrumento rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n. º 8.666, de 21 
de junho de 1993 atualizada. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, atualizada, e dos princípios gerais de Direito, Lei n. 10.520/2002 e 
Decreto Municipal n 1.351/05. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, 
em três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos 
efeitos. 
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Ibiam/SC, ...............................     
                                          
____________________                                                      __________________________ 
 
JOARES TREVISOL                                                                          PROPONENTE VENCEDOR 
Prefeito Municipal                                                                     CNPJ: ............................... 
CONTRATANTE                                                                       CONTRATADA        
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

 
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ 
(razão social da Empresa) _________________________ _____, sediada na 
______________________________ (endereço completo) 
___________________________________________________________________, 
DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 
9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos , em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, [salvo a partir de 14 (catorze) anos, 
na condição de aprendiz.  
 
 
 

 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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ANEXO VIII 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 

SRP N. 015/2022 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ 
(razão social da Empresa) _________________________ _____, sediada na 
______________________________ (endereço completo) 
___________________________________________________________________, em 
cumprimento aos ditames Editalícios, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penas 
da lei, que a  referida empresa é ___________________ ( MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
quanto ao seu artigo 3º.  
 
Declaramos ainda, que esta empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e anexamos um dos documentos abaixo: 
 
( ) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante, 
comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 
emissão não superior a 30 (trinta) dias na data de abertura da licitação;  
 
OU  
 
(  ) Prova de Optante pelo Simples Nacional, com data de emissão não superior a 30 (trinta) 
dias na data de abertura da licitação;  
 
OU  
 
( ) Balanço de Resultado Econômico (Demonstração do Resultado do Exercício – DRE) 
referente ao exercício de 2018, comprovando o faturamento permitido pela lei 123/06; 
OBSERVAÇÃO: 
Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
 
 
 

__________________, _____, de ___________________ de 2022. 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IBIAM

 

Travessa Loniza Carvalho Agostini, 20 - Fone: (49) 3534-0044 - CEP 89652-000 - IBIAM - SC
CNPJ 01.612.745/0001-74 - E-mail: adm@ibiam.sc.gov.br - Site: www.ibiam.sc.gov.br  

 

 
ANEXO IX 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 066/2022 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2022 
SRP N. 015/2022 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
 
 
 
_______________________________________________________, CNPJ nº ______ 
(razão social da Empresa) ______________________________, sediada na 
______________________________ (endereço completo) 
___________________________________________________________________, 
DECLARA, sob as penas da lei, de que não foi declarada inidônea para participar de Licitação 
Pública. __________________, _____, de ___________________ de 2022. 
_______________________________________________________ . 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 6725-B8E7-7F3A-AF87

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HENRIQUE GRASSI ROSSATO (CPF 060.XXX.XXX-90) em 03/05/2022 15:51:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOARES TREVISOL (CPF 894.XXX.XXX-49) em 03/05/2022 15:53:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ibiam.1doc.com.br/verificacao/6725-B8E7-7F3A-AF87
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Ibicaré

prefeitura

DECRETO Nº 040
Publicação Nº 3871394

DECRETO Nº 040, de 04 de maio de 2022.
“SUPLEMENTA DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO VIGENTE”

O Prefeito Municipal de Ibicaré-SC:

No uso de suas atribuições e, de conformidade com a Lei nº 2009, de 23 de novembro de 2021,

Art. 1º - Fica suplementada a Dotação Orçamentária da Prefeitura Municipal de Ibicaré, a seguir especificada constante do orçamento vi-
gente, por conta do superávit financeiro da Prefeitura Municipal de Ibicaré do exercício de 2021, apurado na Fonte 0, criando a modalidade 
de Aplicação, Destinação de Recurso e Valor, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):
ÓRGÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Atividade 05.0503.27.813.0021.2044 – Festividades em Geral
Modalidade de Aplicação 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte Orçamentária 03.00 – Recursos Ordinários
Detalhamento das destinações de Recursos 000000 – Sem Detalhamento da Destinação de Recursos
Valor R$ 50.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicaré, aos 04 de maio de 2022.
Gianfranco Volpato
Prefeito Municipal

EXTRATO 1TA C.025/2022
Publicação Nº 3870702

MUNICÍPIO DE IBICARÉ
ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato Primeiro Termo Aditivo Contrato nº 025/2022
FUNDAMENTO LEGAL - Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993.
DA ALTERAÇÃO
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DE ALTERAÇÃO
“DO VALOR
“Mediante declaração da contratada com visto técnico da AMMOC, fica suprimido o valor de R$ 32,55 (trinta e dois reais e cinquenta e cinco 
centavos) em virtude de arredondamento de planilha orçamentária inserida na Plataforma + Brasil.”
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBICARÉ
CONTRATADA: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI
CNPJ: 22.798.043/0001-05
Ibicaré, SC, aos 3 de maio de 2022.
Gianfranco Volpato
Prefeito

EXTRATO CONTRATO 30/2022
Publicação Nº 3870866

MUNICÍPIO DE IBICARÉ
ESTADO DE SANTA CATARINA
Extrato Contrato nº 030/2022
FUNDAMENTO LEGAL – Dispensa de Licitação 005/2022 PMI, fundamentado nas disposições da Lei nº 8666/93.
OBJETO: Contratação de profissionais do gênero musical para animação de eventos da terceira idade do Município de Ibicaré durante o ano 
de 2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBICARÉ-SC.
CONTRATADA: BEATRIZ PADILHA DE OLIVEIRA RATHJE
CNPJ: 34.591.350/0001-91
Valor: R$ 3000,00 (três mil reais)
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VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
Ibicaré, SC, aos 2 de maio de 2022
Gianfranco Volpato.
Prefeito.
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Ibirama

prefeitura

CONTRATO Nº : 69/2021 ADITIVO Nº : 2/2022
Publicação Nº 3869192

Contrato Nº : 69/2021
Aditivo Nº : 2/2022
Tipo Aditivo : Prorrogacao
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : Áurea Radloff
Cpf .............. : 533.582.529-49
Licitação : Dispensa de Licitação 63/2021
Objeto : LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR DE IBIRAMA.
Vigência : Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Assinatura : 03/05/2022
Valor R$ : 20.481,89 (Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos )
Dotação : 29 - 04.001.2091.3339036150000000000.01000000
FISCAL: FABIANI TENFEN SOBERANSKI

CONTRATO Nº : 70/2021 ADITIVO Nº : 3/2022
Publicação Nº 3870260

Contrato Nº : 70/2021
Aditivo Nº : 3/2022
Tipo Aditivo : Prorrogacao
Contratante : MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada : Valdecir Da Rosa 02916866990
Cnpj ........... : 24.221.313/0001-38
Licitação : Pregão Presencial 57/2021
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAMENTO DAS ESCOLAS, CENTROS DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL E, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA.
Vigência : Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Assinatura : 03/05/2022
Valor R$ : 105.784,48 (Cento e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos )
Dotação : 86 - 07.001.2064.3339039990000000000.01010000
Dotação : 288 - 09.001.2057.3339039990000000000.01020000
FISCAL: EDSON LUIS BITTENCOURT

CONTRATO Nº: 68/2022 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBIRAMA
Publicação Nº 3870707

MUNICIPIO DE IBIRAMA
--------------------------------------------------------------------
Contrato Nº: 68/2022
Contratante: MUNICIPIO DE IBIRAMA
Contratada: SERRALHARIA J R LTDA - número inscrição CNPJ 72.144.512/0001-32.
Licitação: Dispensa de Licitação 61/2022
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura da quadra es-
portiva do bairro Nova Stettin, do município de Ibirama – SC.
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 31/07/2022
Assinatura: 03/05/2022
Valor: R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais).
Dotação: 07.002.1032.3449000000000000000.249.01000000 – Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas.
FISCAL: GERSON FRANCISCO
---------------------------------------------------------------------------
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DL - PROCESSO LICITATÓRIO 61/2022
Publicação Nº 3870696

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46762D19AE62E1281F28C5106DFB8F5EA5957FF1
MUNICIPIO DE IBIRAMA
--------------------------------------------------------------------
DL - Processo Licitatório 61/2022.
Base legal: (I art.24 da Lei 8.666/93).
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas e cobertura da quadra es-
portiva do bairro Nova Stettin, do município de Ibirama – SC.
Contratada: SERRALHARIA J R LTDA - número inscrição CNPJ 72.144.512/0001-32.
Ibirama, 03 de maio de 2022.
Adriano Poffo – Prefeito.
46762D19AE62E1281F28C5106DFB8F5EA5957FF1
-----------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 4.860, DE 03 DE MAIO DE 2022 - SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO DO 
EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871192

 

DECRETO Nº 4.860, de 03 de maio de 2022.

“SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO DO
EXERCÍCIO  DE  2022  DA  UNIDADE  MUNICÍPIO  DE  IBIRAMA  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAMA, Estado de Santa Catarina, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e
fundamentado na Lei n° 3.551, de 03 de Maio de 2022:

DECRETA: 

Art. 1º Fica Suplementado no orçamento do exercício de 2022 da Unidade
Município de Ibirama o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) a
dotação orçamentária com a seguinte classificação:

07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. ESPORTES
01 Departamento de Supervisão Pedagógica

0012.0361.0051.1042 Construção/ampliação e Reforma de Escolas

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
3.100.000,00

Total da Suplementação 3.100.000,00

Art. 2º Para a suplementação prevista no Art. 1º será utilizado o saldo
positivo do excesso de arrecadação acumulado no exercício de 2022 na fonte de
recursos abaixo especificada:

Código Descrição Valor
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
3.100.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Ibirama, 03 de maio de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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DECRETO Nº 4.861, DE 03 DE MAIO DE 2022 - ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO 
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871212

 

DECRETO Nº 4.861, de 03 de maio de 2022.

“ANULA  E  SUPLEMENTA  DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS  NO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO
DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAMA, Estado de Santa Catarina,
no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica  do
Município e fundamentado na Lei n° 3.552, de 03 de Maio de 2022:

DECRETA: 

Art. 1º Fica anulado no orçamento do exercício de 2022 da Unidade
Município de Ibirama o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
das dotações orçamentárias com as seguintes classificações:

07 SECRETARIA  DE  EDUCACAO,  CULT.
ESPORTES

001 Departamento de Supervisão Pedagógica
0012.0365.0050.1
024

Construção/ampliação/reforma de Cei's

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 200.000,00

0012.0365.0050.1
241

Aquisição de Veiculos - Ensino Pré-escolar

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 100.000,00

0012.0361.0051.1
043

Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio/Quadra 
de Esportes

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 200.000,00

0012.0361.0051.1
044

Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
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01620000 Transferências de Convênios - 
Estado/Educação

R$ 200.000,00

0012.0361.0051.1
057

Construção/ampliação/reforma de Cei's

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 500.000,00

Total R$ 1.200.000,00

Art. 2º Por conta das anulações previstas no Art. 1º fica suplementado
no orçamento do exercício de 2022 da Unidade Município de Ibirama o valor de
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a dotação orçamentária com a
seguinte classificação:

07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. ESPORTES
001 Departamento de Supervisão 

Pedagógica
0012.0361.0051.1042 Construção/ampliação e Reforma de

Escolas

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 1.200.000,00

Total R$ 1.200.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Ibirama, 03 de maio de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 3.550, DE 03 DE MAIO DE 2022 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO 
MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - UDESC E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871228

 

LEI Nº 3.550, de 03 de maio de 2022.

“AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A  CONCEDER
CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - UDESC E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
                           
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IBIRAMA,  Estado  de  Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ  SABER  a  todos  os  habitantes  deste  Município,  que  a
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder
contribuição no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por meio da celebração
de  Convênio  com  a  Fundação  Universidade  do  Estado  de  SC  (UDESC),
inscrita no CNPJ/MF 83.891.283/0001-36, nos termos do Art. 116 da Lei 8.666,
de 1993 e suas alterações.

Art.  2º O  convênio  consistirá  no  repasse financeiro  por  parte  do
Município  a  Fundação  Universidade  do  Estado  de  SC  UDESC,  visando  a
aplicabilidade do Projeto intitulado “UDESC Jovem”.

Art. 3º Os recursos que suportarão as despesas provenientes desta
Lei correrão por conta da Unidade Orçamentária Fundo Municipal da Criança e
do  Adolescente,  constante  no  orçamento  anual  do  exercício  de  2022  do
Município de Ibirama.

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

Prefeitura Municipal de Ibirama, 03 de maio de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 3.551, DE 03 DE MAIO DE 2022 - SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO DO 
EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871250

 

LEI Nº 3.551, de 03 de maio de 2022.

“SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO
DO EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO DE IBIRAMA  E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
                           
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAMA, Estado de Santa Catarina,

no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art.  1º Fica  Suplementado  no  orçamento  do  exercício  de  2022  da
Unidade Município de Ibirama o valor de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil
reais) a dotação orçamentária com a seguinte classificação:

07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. ESPORTES
01 Departamento de Supervisão Pedagógica

0012.0361.0051.1042 Construção/ampliação e Reforma de Escolas

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
3.100.000,00

Total da Suplementação 3.100.000,00

Art. 2º Para a suplementação prevista no Art. 1º será utilizado o saldo
positivo do excesso de arrecadação acumulado no exercício de 2022 na fonte de
recursos abaixo especificada:

Código Descrição Valor
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
3.100.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Ibirama, 03 de maio de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 3.552, DE 03 DE MAIO DE 2022 - ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO 
DO EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871267

 

LEI Nº 3.552, de 03 de maio de 2022.

“ANULA  E  SUPLEMENTA  DOTAÇÕES  ORÇAMENTÁRIAS  NO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022 DA UNIDADE MUNICÍPIO
DE IBIRAMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
                  
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  IBIRAMA,  Estado  de  Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais,

FAZ  SABER  a  todos  os  habitantes  deste  Município,  que  a
Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica anulado no orçamento do exercício de 2022 da Unidade
Município de Ibirama o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) das dotações orçamentárias com as seguintes classificações:

07 SECRETARIA  DE  EDUCACAO,  CULT.
ESPORTES

001 Departamento de Supervisão Pedagógica
0012.0365.0050.1
024

Construção/ampliação/reforma de Cei's

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 200.000,00

0012.0365.0050.1
241

Aquisição de Veiculos - Ensino Pré-escolar

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 100.000,00

0012.0361.0051.1
043

Construção, Ampliação e Reforma de 
Ginásio/Quadra de Esportes

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 200.000,00

0012.0361.0051.1
044

Aquisição de Veículos - Ensino Fundamental

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 200.000,00

0012.0361.0051.1 Construção/ampliação/reforma de Cei's
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057

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 500.000,00

Total R$ 1.200.000,00

Art.  2º Por  conta  das  anulações  previstas  no  Art.  1º  fica
suplementado no orçamento do exercício de 2022 da Unidade Município de
Ibirama o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a dotação
orçamentária com a seguinte classificação:

07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULT. ESPORTES
001 Departamento de Supervisão 

Pedagógica
0012.0361.0051.1042 Construção/ampliação e Reforma de

Escolas

40000000 Despesas de Capital
44000000 Investimentos
44900000 Aplicações Diretas
01620000 Transferências de Convênios - 

Estado/Educação
R$ 1.200.000,00

Total R$ 1.200.000,00

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

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

Prefeitura Municipal de Ibirama, 03 de maio de 2022.

ADRIANO POFFO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na data supra.

FÁBIO LUIZ FUSINATO
Secretário de Administração e Finanças
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO NR.:61 / 2022 LICITAÇÃO NR.:61 / 2022
Publicação Nº 3870701

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE IBIRAMA
RUA DOUTOR GETULIO VARGAS - 70  | Ibirama - SC | Cep 89.140-000

Fone: (47) 3357-8500 | CNPJ: 83.102.418/0001-37
e-mail: adm@ibirama.sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal de Ibirama, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei
Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

 01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.:61 / 2022

b ) Licitação Nr.:61 / 2022

c ) Modalidade: Dispensa de Licitação

d ) Data Homologação: 03/05/2022

e ) Data da Adjudicação: 03/05/2022

f ) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para prestação de serviço de fabricação e montagem de estruturas metálicas e 
cobertura da quadra esportiva do bairro Nova Stettin, do município de Ibirama - SC.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

172944 - SERRALHARIA JR LTDA-ME
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 FABRICAÇÃO  E  MONTAGEM  DE
ESTRUTURA  METÁLICA  30,00M  X
2,30M
- 15 PERFIL U 75 PRETO;
- 1 PERFIL U 68 PRETO;
- 69 M² TELHA TP 33 NATURAL;
- PINTURA LIQUIDA ESTRUTURA;
- FECHAMENTO PAREDE LATERAL.
ART de Execução.

Unidade  1 R$16.850,00 R$16.850,00

Total do Fornecedor: R$16.850,00

Total da Homologação: 16.850,00

Ibirama, 3 de maio de 2022.

___________________________________
ADRIANO POFFO

PREFEITO
CPF: 056.499.899-07
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Içara

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 035.PMI.2022 - PP. 035.PMI.2022 - MANUTENÇÃO FROTA LEVE E MEDIA
Publicação Nº 3868210

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 035.PMI.2022 – PP.035.PMI.2022
OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos que 
compõem à frota do Município de Içara, Fundos, Secretarias e Departamentos, incluindo troca de peças e acessórios de reposição, bem 
como serviços inerentes a reparos, conservação e recuperação, pelo período de 12 (doze) meses. CONTRATADAS: Admol Oficina Mecânica 
LTDA; Martinelli Comercial de Peças Sul Catarinense LTDA; RP Auto Center e Mecânica Eireli; RV Diesel Injeção Eletrônica e Bombas LTDA. 
Valor total: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
Data de assinatura: 02 de maio de 2022.
VIGÊNCIA: 12 meses

MUNICÍPIO DE IÇARA
Dalvania Cardoso
Prefeita Municipal

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL

Publicação Nº 3869124

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Assunto: Justificativa para Inexigibilidade de Chamamento Público para realização de Parceria a ser celebrada por Termo de Fomento entre 
o Município de Içara, inscrito no CNPJ N.º 82.916.800/0001-11, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, neste ato representado 
pela Prefeita Municipal, a Sra. Dalvania Cardoso e a Cooperativa da Agricultura e Pesca Familiar de Içara - COOPAFI, inscrita no CNPJ Nº 
08.057.199/0001-04., neste ato representada por seu Presidente, o Sr. Fabiano Bortolatto.

O Município de Içara, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, declara como inexigível o Chamamento Público, com fundamento no 
art. 31, caput, da Lei Federal N.º 13.019, de 31 de julho de 2014, a favor da Cooperativa da Agricultura e Pesca Familiar de Içara - COOPAFI.

O objeto desta Inexigibilidade é a concessão de apoio para promover a produção e a comercialização dos produtos para o fortalecimento 
da Agricultura Familiar no município.

O interesse público e os demais aspectos que justificam a formalização do Termo de Fomento se encontram descritos no Plano de Trabalho, 
aprovado pela servidora Rosane Maria Búrigo Thomaz, designado pela Portaria Nº GP/1134/21, de 24 de maio de 2021, o qual é parte in-
tegrante do presente Ato, e teve seu aviso de inexigibilidade publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM Extrato do Ato Nº 3857532, 
Autopublicação – publicado em 28 de abril de 2022, e para o qual não teve impugnação.
Face ao disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, proceda-se à publicidade.

Içara/SC, 3 de maio de 2022.
DALVANIA CARDOSO
Prefeita Municipal

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 091.PMI.2022
Publicação Nº 3870621

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BD24A5C6371A1144A9A55ADD0E9A3CF8BEC94613
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 091.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE
Data e horário da sessão de abertura: 03/06/2022 às 09:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti Içara/SC.
Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para pavimentação da Rota Do Turismo Rural - ETAPA 01, ICR 361 - Rodovia Donato 
Bernardino da Silva bairro Lombas (trecho 01), e Rodovia Helena Praiz/Rodovia Hidelbrando J da Luz, Bairro Vila Nova/Vila Alvorada (trecho 
02), conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias em anexo, mediante as especificações 
e condições previstas no Edital e nos termos da minuta contratual que independentemente de transcrição fazem parte integrante do edital.
Içara – SC, 03 de maio de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente Comissão de Licitações
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AVISO DE PRORROGAÇÃO AO EDITAL PP 074.PMI.2022
Publicação Nº 3869116

AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Presencial N º PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/PMI/2022

O Município de Içara/SC, torna público que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/PMI/2022, que tem a sua data de abertura para o dia 04/05/2022 
as 14:00h foi prorrogado para dia 05/05/2022 as 09:00h, com protocolo até as 08h:45min.
Informações: Fone/Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500.Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.
br/#/publico/licitacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Licitações/Editais.

Içara - SC, 29 de abril de 2022.
Tamara Scarpari Magagnin
Pregoeira

http://www.balneariorincao.sc.gov.br
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AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL PP. 082/PMI/2022
Publicação Nº 3871641

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA 
AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL PP. 082/PMI/2022. 
O Município de Içara/SC, torna público que retifica o descritivo dos itens do Pregão Presencial N°. 082/PMI/2022., que tem como objeto:  
Registro de preços para aquisição de veículos automotores a fim de atender as necessidades da administração municipal, suas 
secretarias e fundações, conforme abaixo: 
 
Onde se lê:  

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR 
MÉDIO VALOR TOTAL 

01 

VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO E MODELO 2022 OU 
SUPERIOR, 5 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COR 
BRANCA. MOTOR MÍNIMO 1.0; POTÊNCIA MINIMA: 110CV, 
ALIMENTAÇAO: INJEÇÃO MULTIPONTO; COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; CÂMBIO AUTOMÁTICO COM CINCO 
MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS ABS. 
DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELETRICA. DIMENSÕES EXTERNAS 
MINIMAS: COMPRIMENTO:  3900 MM; LARGURA DO VEÍCULO: 
1700MM; ALTURA DO VEÍCULO: 1460MM.  
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO: COMPARTIMENTO 
DE CARGA MÍNIMO: 270 LITROS, RESERVATÓRIO DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 44 LITROS.  ITENS DE SÉRIE: APOIOS DE 
CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS RETRÁTEIS COM 
REGULAGEM DE ALTURA; ESPELHOS RETROVISORES 
MOTORISTA E PASSAGEIRO COM COMANDO INTERNO 
MECÂNICO OU ELETRICO; LIMPADOR/LAVADOR VIDRO 
TRASEIRO; INDICADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DE 
COMBUSTÍVEL; PORTA-LUVAS COM TAMPA; DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO; AR CONDICIONADO, RADIO DIGITAL AM/FM, ALTO 
FALANTES E ANTENA INSTALADOS, TAPETES DE BORRACHA, 
PROTETOR DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ITENS DE 
SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO MÍNIMO, 
12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 
DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR-SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE 
DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 
DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE. 
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

03 R$106.112,84 R$318.338,52 
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02 

VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO E MODELO 2022 OU 
SUPERIOR, 5 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COR 
BRANCA. MOTOR MÍNIMO 1.0; POTÊNCIA MINIMA: 110CV, 
ALIMENTAÇAO: INJEÇÃO MULTIPONTO; COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; CÂMBIO MANUAL COM CINCO MARCHAS A 
FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS ABS. DIREÇÃO: 
HIDRÁULICA OU ELETRICA. DIMENSÕES EXTERNAS MINIMAS: 
COMPRIMENTO:  3900 MM; LARGURA DO VEÍCULO: 1700MM; 
ALTURA DO VEÍCULO: 1460MM.  
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO: COMPARTIMENTO 
DE CARGA MÍNIMO: 270 LITROS, RESERVATÓRIO DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 44 LITROS.  ITENS DE SÉRIE: APOIOS DE 
CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS RETRÁTEIS COM 
REGULAGEM DE ALTURA; ESPELHOS RETROVISORES 
MOTORISTA E PASSAGEIRO COM COMANDO INTERNO 
MECÂNICO OU ELETRICO; LIMPADOR/LAVADOR VIDRO 
TRASEIRO; INDICADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DE 
COMBUSTÍVEL; PORTA-LUVAS COM TAMPA; DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO; AR CONDICIONADO, RADIO DIGITAL AM/FM, ALTO 
FALANTES E ANTENA INSTALADOS, TAPETES DE BORRACHA, 
PROTETOR DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ITENS DE 
SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO MÍNIMO, 
12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 
DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR-SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE 
DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 
DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE. 
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

05 R$98.167,81 R$490.839,05 

03 

VEICULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO SUV, COR BRANCA, 
CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR FLEX 04 CILINDROS, 
TRAÇÃO MÍNIMA DE 4X2, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.5(CASO 
SEJA MOTOR TURBO, ACEITA-SE 1.0), POTÊNCIA MÍNIMO DE 115 
CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE 
E 01 RÉ, FREIOS COM SISTEMA ABS NAS 04 RODAS, RODAS EM 
ALUMÍNIO/LIGA LEVE, R16 OU R17, PROTETOR DE CÁRTER, 
TANQUE E RADIADOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
FARÓIS DE NEBLINA EMBUTIDOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO. 
05 (CINCO) PORTAS, (04 LATERAIS E 01 TRASEIRA), ALARME, AR 
CONDICIONADO DE FABRICA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E 
PASSAGEIRO), TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, 
ACIONAMENTO ELÉTRICOS NOS VIDROS DIANTEIROS E 
TRASEIROS, EQUIPADO COM RÁDIO AM/FM/USB; AUTO 
FALANTES. SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, BANCO 
EM COUROS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMO DE 1.550 MM, 
LARGURA MÍNIMO DE 1.700 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.300 
MM. - ESPECIFICAÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº 20601 
DE 06 /11/2018. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

02 R$141.207,56 R$141.207,56 
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EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
GARANTIA:  MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO OBJETO ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA 
EMPRESA VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS 
NO PRAZO DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO 
MÁXIMO A 100 KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A 
MESMA OBRIGAR SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA 
SEDE DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE 
IÇARA. DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

04 

VEICULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO SUV, COR BRANCA, 
CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR FLEX 04 CILINDROS, 
TRAÇÃO MÍNIMA DE 4X2, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.5(CASO 
SEJA MOTOR TURBO, ACEITA-SE 1.0), POTÊNCIA MÍNIMO DE 115 
CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE 
E 01 RÉ, FREIOS COM SISTEMA ABS NAS 04 RODAS, RODAS EM 
ALUMÍNIO/LIGA LEVE, R16 OU R17, PROTETOR DE CÁRTER, 
TANQUE E RADIADOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
FARÓIS DE NEBLINA EMBUTIDOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO. 
05 (CINCO) PORTAS, (04 LATERAIS E 01 TRASEIRA), ALARME, AR 
CONDICIONADO DE FABRICA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E 
PASSAGEIRO), TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, 
ACIONAMENTO ELÉTRICOS NOS VIDROS DIANTEIROS E 
TRASEIROS, EQUIPADO COM RÁDIO AM/FM/USB; AUTO 
FALANTES. SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, BANCO 
EM COUROS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMO DE 1.550 MM, 
LARGURA MÍNIMO DE 1.700 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.300 
MM. - ESPECIFICAÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº 20601 
DE 06 /11/2018. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
DEVERÁ HAVER UMA PROTEÇÃO DE ACRILICO REFORÇADO DE 
10MM, QUE DEVERA SER INSTALADO ATRAS DOS BANCOS 
DIANTEIROS, SENDO TODO PERFURADO  NA PARTE SUPERIOR  
PARA PASSAGEM DO FLUXO DO AR CONDICIONADO.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
GARANTIA:  MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO OBJETO ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA 
EMPRESA VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS 
NO PRAZO DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO 
MÁXIMO A 100 KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A 
MESMA OBRIGAR SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA 
SEDE DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE 
IÇARA. DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 

01 R$141.207,56 R$141.207,56 
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GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
IÇARA,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SUS.  
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

05 

VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, ZERO QUILÔMETRO, ANO E 
MODELO 2022 OU SUPERIOR, 5 PORTAS, COM NO MÍNIMO 7 
(SETE) LUGARES, COR BRANCA, MOTOR: MÍNIMO 1700 
CILINDRADAS; POTÊNCIA MÍNIMA: 110CV, COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; NÚMERO DE MARCHAS MÍNIMO: 05 A 
FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS: DIANTEIRO: A DISCO; 
TRASEIRO: A TAMBOR. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. 
DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 4250MM; 
LARGURA DO VEÍCULO: 1700MM; ALTURA DO VEÍCULO (VAZIO): 
1680MM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 50 LITROS; COM AR 
CONDICIONADO, AIB BAG FRONTAIS, COMPUTADOR DE BORDO, 
VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA 
USB E ALTO FALANTES, ANTENA EXTERNA, JOGOS DE TAPETES, 
PROTEÇAO DO MOTOR. CÂMBIO AUTOMÁTICO. 
EMPLACADO E LICIENCIADOS COM TODOS OS CUSTO PAGOS. 
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO 
MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 
DA GARANTIAE DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR 
SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE DO 
CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 
DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IÇARA E TRATAMENTO 
FORA DO DOMICILIO. OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR 
ENCAMINHAR ARTE PARA APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02 R$142.550,06 R$285.100,12 

VALOR TOTAL= R$ R$1.376.692,81 
 
Leia-se: 

 
1. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR 
MÉDIO VALOR TOTAL 

01 

VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO E MODELO 2022 OU 
SUPERIOR, 5 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COR 
BRANCA. MOTOR MÍNIMO 1.0; POTÊNCIA MINIMA: 110CV, 
ALIMENTAÇAO: INJEÇÃO MULTIPONTO; COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; CÂMBIO AUTOMÁTICO COM CINCO 
MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS ABS. 
DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELETRICA. DIMENSÕES EXTERNAS 
MINIMAS: COMPRIMENTO:  3900 MM; LARGURA DO VEÍCULO: 
1700MM; ALTURA DO VEÍCULO: 1460MM.  
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO: COMPARTIMENTO 
DE CARGA MÍNIMO: 270 LITROS, RESERVATÓRIO DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 44 LITROS.  ITENS DE SÉRIE: APOIOS DE 
CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS RETRÁTEIS COM 
REGULAGEM DE ALTURA; ESPELHOS RETROVISORES 
MOTORISTA E PASSAGEIRO COM COMANDO INTERNO 
MECÂNICO OU ELETRICO; LIMPADOR/LAVADOR VIDRO 
TRASEIRO; INDICADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DE 
COMBUSTÍVEL; PORTA-LUVAS COM TAMPA; DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO; AR CONDICIONADO, RADIO DIGITAL AM/FM, ALTO 
FALANTES E ANTENA INSTALADOS, TAPETES DE BORRACHA, 

03 R$106.112,84 R$318.338,52 
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PROTETOR DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ITENS DE 
SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO MÍNIMO, 
12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 
DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR-SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE 
DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 
DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE. 
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

02 

VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, ANO E MODELO 2022 OU 
SUPERIOR, 5 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COR 
BRANCA. MOTOR MÍNIMO 1.0; POTÊNCIA MINIMA: 110CV, 
ALIMENTAÇAO: INJEÇÃO MULTIPONTO; COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; CÂMBIO MANUAL COM CINCO MARCHAS A 
FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS ABS. DIREÇÃO: 
HIDRÁULICA OU ELETRICA. DIMENSÕES EXTERNAS MINIMAS: 
COMPRIMENTO:  3900 MM; LARGURA DO VEÍCULO: 1700MM; 
ALTURA DO VEÍCULO: 1460MM.  
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO VEÍCULO: COMPARTIMENTO 
DE CARGA MÍNIMO: 270 LITROS, RESERVATÓRIO DE 
COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 44 LITROS.  ITENS DE SÉRIE: APOIOS DE 
CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTOS DE 
SEGURANÇA DIANTEIROS DE 03 PONTOS RETRÁTEIS COM 
REGULAGEM DE ALTURA; ESPELHOS RETROVISORES 
MOTORISTA E PASSAGEIRO COM COMANDO INTERNO 
MECÂNICO OU ELETRICO; LIMPADOR/LAVADOR VIDRO 
TRASEIRO; INDICADOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DE 
COMBUSTÍVEL; PORTA-LUVAS COM TAMPA; DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO; AR CONDICIONADO, RADIO DIGITAL AM/FM, ALTO 
FALANTES E ANTENA INSTALADOS, TAPETES DE BORRACHA, 
PROTETOR DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ITENS DE 
SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS E EXIGIDOS POR LEI.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO MÍNIMO, 
12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 
DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR-SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE 
DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 

05 R$98.167,81 R$490.839,05 
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DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE. 
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

03 

VEICULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO SUV, COR BRANCA, 
CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR FLEX 03 CILINDROS, 
TRAÇÃO MÍNIMA DE 4X2, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.5(CASO 
SEJA MOTOR TURBO, ACEITA-SE 1.0), POTÊNCIA MÍNIMO DE 115 
CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE 
E 01 RÉ, FREIOS COM SISTEMA ABS NAS 04 RODAS, RODAS EM 
ALUMÍNIO/LIGA LEVE, R16 OU R17, PROTETOR DE CÁRTER, 
TANQUE E RADIADOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
FARÓIS DE NEBLINA EMBUTIDOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO. 
05 (CINCO) PORTAS, (04 LATERAIS E 01 TRASEIRA), ALARME, AR 
CONDICIONADO DE FABRICA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E 
PASSAGEIRO), TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, 
ACIONAMENTO ELÉTRICOS NOS VIDROS DIANTEIROS E 
TRASEIROS, EQUIPADO COM RÁDIO AM/FM/USB; AUTO 
FALANTES. SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, BANCO 
EM COUROS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMO DE 1.550 MM, 
LARGURA MÍNIMO DE 1.700 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.270 
MM. - ESPECIFICAÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº 20601 
DE 06 /11/2018. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
GARANTIA:  MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO OBJETO ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA 
EMPRESA VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS 
NO PRAZO DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO 
MÁXIMO A 100 KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A 
MESMA OBRIGAR SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA 
SEDE DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE 
IÇARA. DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL OU DE SUA SECRETARIA OU 
FUNDAÇÃO, COM ARTE A SER APROVADA PELO REQUISITANTE. 
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL. 

02 R$141.207,56 R$141.207,56 
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04 

VEICULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO SUV, COR BRANCA, 
CAPACIDADE DE 05 (CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO E 
MODELO 2022/2022, EQUIPADO COM MOTOR FLEX 03 CILINDROS, 
TRAÇÃO MÍNIMA DE 4X2, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.5(CASO 
SEJA MOTOR TURBO, ACEITA-SE 1.0), POTÊNCIA MÍNIMO DE 115 
CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO NO MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE 
E 01 RÉ, FREIOS COM SISTEMA ABS NAS 04 RODAS, RODAS EM 
ALUMÍNIO/LIGA LEVE, R16 OU R17, PROTETOR DE CÁRTER, 
TANQUE E RADIADOR, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 
FARÓIS DE NEBLINA EMBUTIDOS NO PARA CHOQUE DIANTEIRO. 
05 (CINCO) PORTAS, (04 LATERAIS E 01 TRASEIRA), ALARME, AR 
CONDICIONADO DE FABRICA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E 
PASSAGEIRO), TRAVA ELÉTRICA NAS 04 PORTAS, 
ACIONAMENTO ELÉTRICOS NOS VIDROS DIANTEIROS E 
TRASEIROS, EQUIPADO COM RÁDIO AM/FM/USB; AUTO 
FALANTES. SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, BANCO 
EM COUROS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMO DE 1.550 MM, 
LARGURA MÍNIMO DE 1.700 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4.270 
MM. - ESPECIFICAÇÃO BÁSICA CONFORME PORTARIA Nº 20601 
DE 06 /11/2018. TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE 
SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. 
DEVERÁ HAVER UMA PROTEÇÃO DE ACRILICO REFORÇADO DE 
10MM, QUE DEVERA SER INSTALADO ATRAS DOS BANCOS 
DIANTEIROS, SENDO TODO PERFURADO  NA PARTE SUPERIOR  
PARA PASSAGEM DO FLUXO DO AR CONDICIONADO.  
EMPLACADO, LICENCIADO E SEGURO TOTAL COM VIGENCIA DE 
1 ANO EM FAVOR DO MUNICIPIO, CONTEMPLANDO AS 
SEGUINTES COBERTURAS: (Colisão, incêndio, roubo e casco: 
cobertura 100% da tabela FIPE; Danos Materiais – R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais); Danos Corporais - R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais); Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) – 
Traço Morte/Invalidez/Despesas Médicas e Hospitalares - R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) para cada passageiro; Cobertura de para-
brisas/Traseiro e Vidros Laterais e Assistência Quilometragem 
ilimitada.  
GARANTIA:  MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE 
ENTREGA. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO OBJETO ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA 
EMPRESA VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS 
NO PRAZO DA GARANTIA E DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO 
MÁXIMO A 100 KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A 
MESMA OBRIGAR SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA 
SEDE DO CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE 
IÇARA. DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
IÇARA,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SUS.  
OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR ENCAMINHAR ARTE PARA 
APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

01 R$141.207,56 R$141.207,56 

05 

VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, ZERO QUILÔMETRO, ANO E 
MODELO 2022 OU SUPERIOR, 5 PORTAS, COM NO MÍNIMO 7 
(SETE) LUGARES, COR BRANCA, MOTOR: MÍNIMO 1700 
CILINDRADAS; POTÊNCIA MÍNIMA: 110CV, COMBUSTÍVEL: 
GASOLINA / ÁLCOOL; NÚMERO DE MARCHAS MÍNIMO: 05 A 
FRENTE E 01 A RÉ; SISTEMA DE FREIOS: DIANTEIRO: A DISCO; 
TRASEIRO: A TAMBOR. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. 
DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 4250MM; 
LARGURA DO VEÍCULO: 1700MM; ALTURA DO VEÍCULO (VAZIO): 
1680MM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO: 50 LITROS; COM AR 
CONDICIONADO, AIB BAG FRONTAIS, COMPUTADOR DE BORDO, 
VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA 
USB E ALTO FALANTES, ANTENA EXTERNA, JOGOS DE TAPETES, 
PROTEÇAO DO MOTOR. CÂMBIO AUTOMÁTICO. 
EMPLACADO E LICIENCIADOS COM TODOS OS CUSTO PAGOS. 
DA GARANTIA. A GARANTIA DOS VEÍCULOS SERÁ DE, NO 
MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 
ORA LICITADO DEVERÁ SER PRESTADA PELA EMPRESA 
VENCEDORA OU CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS NO PRAZO 

02 R$142.550,06 R$285.100,12 
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DA GARANTIAE DEVERÁ ESTAR LOCALIZADA NO MÁXIMO A 100 
KM DO MUNICÍPIO DE IÇARA, CASO CONTRÁRIO, A MESMA 
OBRIGAR 
SE-Á A PRESTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA SEDE DO 
CONTRATANTE SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO DE IÇARA. 
DEVERÁ SER ASSEGURADO TAMBÉM 3 (TRÊS) REVISÕES 
GRATUITAS (PEÇAS E MÃO DE OBRA) NO VEÍCULO CONFORME 
MANUAL DO FABRICANTE.  
DEVERÁ SER PLOTADO EM TODOS OS LADOS E EM TAMANHO 
PROPORCIONAL AO VEICULO AS LOGOS PADRÃO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PREFEITURA MUNICIPAL E 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE IÇARA E TRATAMENTO 
FORA DO DOMICILIO. OBSERVAÇÃO: ANTES DE PLOTAR 
ENCAMINHAR ARTE PARA APRECIAÇÃO E APROVAÇAO DA 
GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

VALOR TOTAL= R$ R$1.376.692,81 
 
Diante disso fica mantida a data do presente certame para dia 17/05/2022 com abertura prevista para às 14:00h e fim do recebimento 
das propostas até as 13h:45min.  
Içara – SC, 03 de maio de 2022. 
 
Tamara Scarpari Magagnin 
Pregoeira 

 
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO N° 017/FMS/2022
Publicação Nº 3871463

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/FMS/2022

A Prefeita Municipal de Içara/SC, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/FMS/2022, objetivando o Registro de Preços para aquisição de aquisição de materiais e equipamentos de 
enfermagem destinados à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara/SC, com reunião de abertura para o dia 05/05/2022, às 09:00, 
está SUSPENSA em virtude de impugnação ao Edital. Após análise será retificado o edital e republicados com uma nova data para abertura 
do certame. Informações pelo e-mail: licitacao@icara.sc.gov.br e site www.icara.sc.gov.br

Içara/SC, 03 de maio de 2022.
Dalvania Cardoso
Prefeita Municipal de Içara

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 089.PMI.2022
Publicação Nº 3869145

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6E0084769964F5A58723E2E30AFAAFECCD57C741

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 089.PMI.2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 20/05/2022 às 10:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti Içara/SC.
Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo pertinente para pavimentação asfáltica da Rodovia Hildebrando J. da Luz, Bairro Espigão, 
Trecho 57+0,00 a 75+0,00, extensão total 360m, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamen-
tárias em anexo, mediante as especificações e condições previstas no Edital e nos termos da minuta contratual que independentemente de 
transcrição fazem parte integrante do edital.

Içara – SC, 03 de maio de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente Comissão de Licitações

mailto:licitacao@icara.sc.gov.br
http://www.icara.sc.gov.br
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AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 090/PMI/2022
Publicação Nº 3870615

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 572460179A0CB11CBC1F1387EEBDE2449075BF2A
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IÇARA
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº. 090/PMI/2022
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Data e horário da sessão de abertura: 19/05/2022 às 14:00 horas.
Local: Setor de Licitações, Praça Pres. João Goulart, 120 - Paço Municipal Ângelo Lodetti Içara/SC.
Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente para pavimentação asfáltica da Rod. ICR 253 e ICR 472 localizada no Bairro Jardim 
Elizabete, em Içara - SC, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilhas orçamentárias. Informações: Fone/
Fax: (48) 3431-3539 e 3431-3500. Retirada do edital: através do endereço eletrônico: http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/lici-
tacoes ou pelo site https://www.icara.sc.gov.br/ no link Editais/Licitações.

Içara – SC, 03 de maio de 2022.
Alcino Fernandes Neto
Presidente Comissão de Licitações

EDITAL CIPA 01/2021
Publicação Nº 3871300

O presidente da comissão eleitoral, VITOR CARDOSO DUTRA, em comum acordo com os demais membros da comissão; no uso de suas 
atribuições legais, resolve CANCELAR o Edital de Inscrição da Cipa do Município de Içara, em razão da inexistência de inscritos habilitados.

VITOR CARDOSO DUTRA
Comissão Eleitoral

http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes
http://icara.impactolicitacoes.com.br/#/publico/licitacoes
https://www.icara.sc.gov.br/
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RESOLUÇÃO COMAM 003/2022
Publicação Nº 3869225

 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Içara 
COMAM 

 
Avenida Dilcio Esmael da Silva, 148 - Centro – Içara - SC - CEP 88820 000 - Fone: (048) 3431-3578    
 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMAM - IÇARA 
 
 

Içara/SC, 03 de maio de 2022. 
 
RESOLUÇÃO COMAM 003/2022 
 

 
 

 
O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM, por 

deliberação de seus membros e tendo em vista as atribuições que lhes são conferidas pela Lei 

Municipal n° 1.806, de 01 de julho de 2002. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Em reunião ordinária realizada dia 28 de abril de 2022, APROVAR por 

unanimidade a ATA n. 02/2022, referente a reunião ordinária do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente realizada em 10 de março de 2022, ocorrida na sala de atos da Prefeitura Municipal 

de Içara/SC, conforme anexo I desta resolução.  

 
 
 

 
 

IBANEZ ANIBAL ZANETTE 

Presidente do COMAM 
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Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Içara 
COMAM 

 
Avenida Dilcio Esmael da Silva, 148 - Centro – Içara - SC - CEP 88820 000 - Fone: (048) 3431-3578    
 

 
ANEXO – I 

 
ATA N° 02/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE IÇARA 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Reuniram-se às treze horas do dia dez de março de dois mil e vinte e dois na sala de atos da 

Prefeitura Municipal de Içara/SC, localizado no 1º andar, na Praça Presidente João Goulart, 

120, Centro, Içara/SC, os seguintes conselheiros membros do COMAM de Içara: Ibanez 

Anibal Zanette, conselheiro titular da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara – 

FUNDAI; Múcio Carlos Bratti Júnior, conselheiro suplente da Fundação Municipal do Meio 

Ambiente de Içara – FUNDAI; Elli Verza Alberton, conselheira suplente da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC S.A – EPAGRI; Dione Elisandro Gonçalves 

de Matos, conselheiro titular do 4º Batalhão de bombeiros Militar de Içara; Giovani Martins 

da Silva, conselheiro suplente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico; Maria Serafim 

de Freitas, conselheira titular da OAB/SC; Marco Aurelio Perico Goes, conselheiro suplente 

da Associação de Jovens Empreendedores de Içara -AJEI; Hercilio Jair Antonio de Stefani, 

conselheiro titular do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Içara; Joi Luiz Daniel, 

conselheiro titular do Rotary Club de Içara; Gislaine Danielski, conselheira titular do 

CREA/SC; Cristina Beckmann como participante e servidora da FUNDAI. Fez-se a primeira 

chamada as treze horas, não estando a maioria absoluta, se fez a segunda chamada as treze 

horas e quinze minutos e verificando que o artigo vinte e seis, parágrafo quarto do regimento 

interno do COMAM foi satisfeito, foi declarado aberta a reunião. Após agradecimento 

prévio, o Presidente solicita que inicie a pauta da reunião com a discussão da ATA 01/2022 

do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Não existindo alterações, a plenária 

aprovou por unanimidade. A reunião ordinária deu sequência com a leitura da pauta desta 

reunião, que trouxe os seguintes itens: Leitura do expediente e das comunicações da ordem 

do dia; votação dos Processos Administrativos nº 11970/2021 e 11962/2021; e Assuntos 

Gerais. Passando para o julgamento do Processo Administrativo de Fiscalização Ambiental 

nº 11970/2021, em nome de MED CONFECÇÕES LTDA, com a relatoria de Maria 

Serafim de Freitas (OAB/SC), que negou provimento ao recurso, mantendo na integra a 

decisão de primeira instância. Logo após, julgado o Processo Administrativo de Fiscalização 

nº 11962/2021, em nome de VALMIR BUDNY, com relator Dione Elisandro Gonçalves de 

Matos (4º Batalhão de bombeiros Militar de Içara), após leitura do voto opta por dar 

provimento ao recurso interposto, concedendo a suspensão da multa, mediante Termo de 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 904

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Içara 
COMAM 

 
Avenida Dilcio Esmael da Silva, 148 - Centro – Içara - SC - CEP 88820 000 - Fone: (048) 3431-3578    
 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Compromisso, que terá como objeto a apresentação do Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas – PRAD, e caso cumpridas integralmente as obrigações assumidas no projeto, 

que seja concedido o desconto da multa em 90% (noventa por cento) do valor atualizado 

desta. Ressalvando que em caso de não cumprimento, acarretará ao pagamento da multa em 

sua integralidade. A servidora Cristina Beckmann (FUNDAI) ressaltou que o interessado 

solicitou defesa oral, sendo avisado por telefone, porém não compareceu na reunião. Abrindo 

para discussões e posterior votação, no qual por unanimidade acompanharam o voto do 

relator. O Presidente abriu a reunião para assuntos gerais. O conselheiro Joi Luiz Daniel 

(Rotary Club de Içara) questionou sobre os projetos da FUNDAI para o corrente ano, como 

também perguntou se o projeto de doações de mudas está em prática, o Presidente Ibanez 

Anibal Zanette (Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara – FUNDAI) citou que 

qualquer morador de Içara pode solicitar dez mudas nativas, o qual a quantidade está limitada 

por CPF. Em referências aos projetos, foi citado o da recuperação das nascentes, realizado 

em parceria com a EPAGRI, que no ano anterior foram doze nascentes recuperadas. Este ano 

o projeto basilar será de educação ambiental. Comprometendo-se o Presidente, a trazer os 

números para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a 

presença de todos, dando a reunião por encerrada. A presente ata foi lavrada por mim, 

Cristina Beckmann, e assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados. 
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EXTRATO DE CONTRATO 010/FMS/2022
Publicação Nº 3868439

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 64340D2AB4BBD9E8AB3433738E1783E440F54A16

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA 

EXTRATO CONTRATUAL 

Contrato Nº..: 010/2022 
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA 
Contratada...: M7 SOLUTIONS - SOLUÇOES EM TECNOLOGIA EIRELI 
Valor............: 114.576,00 (cento e quatorze mil quinhentos e setenta e 
seis reais) 
Vigência.......: Início: 29/04/2022 Término: 28/04/2023 
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 15/2022 
Recursos.....: Dotação: 2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (4), 
2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (35), 2.062.3.3.90.00.00.00.00.00 (37), 
2.063.3.3.90.00.00.00.00.00 (45), 2.096.3.3.90.00.00.00.00.00 (60), 
2.068.3.3.90.00.00.00.00.00 (78), 2.069.3.3.90.00.00.00.00.00 (84) 
Objeto..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS QUE COMPREENDA A INSTALAÇÃO DE 
IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, SOFTWARE PARA 
GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS 
ENVOLVIDOS COM A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS ALÉM DE 
TODOS OS CONSUMÍVEIS, TODA A MANUTENÇÃO E REPARO 
NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
IÇARA/SC. 

Içara, 29 de a b r i l  de 2022 
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Imarui

prefeitura

DECRETO Nº. 040, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868176

DECRETO Nº. 040, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL, EXERCÍCIO 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Imaruí,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar Adicional, ao orçamento do Poder Executivo, exercício 2022, na importância de R$ 795.000,00 
(setecentos e noventa e cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO – 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE – 07.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV. – 1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULO/ONIBUS/MICRO-ONIBUS
Dotação Cód.resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 5079 Aplicações Diretas 120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 5080 Aplicações Diretas 100.000,00
PROJ/ATIV. – 2.014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Cód.resumido Recurso Descrição Valor
3.3.90.00.00.00.00.00 5080 Aplicações Diretas 100.000,00
ÓRGÃO – 08 SECR.DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULT. DESP. E JUV.
UNIDADE – 08.02 DIRETORIA DE DESPORTO E CULTURA
PROJ/ATIV. – 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/GINASIO ESPORTES
Dotação Cód.resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 106 106 Aplicações Diretas 125.000,00
ÓRGÃO – 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO
UNIDADE – 09.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PECUARIO
PROJ/ATIV. – 1.008 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS
Dotação Cód.resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 5078 Aplicações Diretas 350.000,00
Total 795.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes da Emenda Parlamentar Impositiva nº 
1941/2022 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para aquisição de veículo para a Secretaria de Educação de Imaruí; recurso 
do MPSC – Sentença nº 5000061-44.2017.8.24.0029/SC no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para uso na Educação Municipal; re-
curso de emenda conforme Portaria 463/2021 e empenho estadual nº 2022NE000572 no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
reais), para aquisição de uma Retroescavadeira; e, recurso de emenda conforme Portaria 468/2021 e empenho estadual nº 2022NE000370 
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), para aquisição de piso modular para o ginásio Lúcio Carlos Faust.
Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, 2022.

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

Imaruí, SC, 28 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DECRETO Nº. 041, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868182

DECRETO Nº. 041, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ADICIONAL, EXERCÍCIO 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Imaruí,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar Adicional, ao orçamento do Poder Executivo e Fundo Municipal de Saúde, exercício 2022, na impor-
tância de R$ 299.600,00 (duzentos e noventa e nove mil e seiscentos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
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ÓRGÃO – 11 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE – 11.01 SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS
PROJ/ATIV. – 2.034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV.URBANOS
Dotação Cód. resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 141 5089 Aplicações Diretas 240.600,00
ÓRGÃO – 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE – 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV. – 2.100 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Cód.resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 9 5088 Aplicações Diretas 59.000,00
Total 299.600,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação dos re-
cursos de Alienação de Bens:
Recurso Descrição Valor
5089 Alienações de Bens destinados a Outros Programas 240.600,00
5088 Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde 59.000,00
Total 299.600,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, 2022.

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

Imaruí, SC, 28 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DECRETO Nº. 042, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868217

DECRETO Nº. 042, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
CONSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Art. 61, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de proteger o Direito Administrativo e aperfeiçoar o cumprimento dos fins da Administração Pública Muni-
cipal;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública Municipal preservar, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, moti-
vação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do 
processo, interesse público e eficiência;

CONSIDERANDO que compete a autoridade que, de qualquer forma, tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover 
a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa (art. 320 do 
Código Penal);

CONSIDERANDO que a partir do exercício do Poder Disciplinar, cabe à Administração Pública promover a apuração da conduta e, assegura-
dos à ampla defesa e o contraditório, ao final, promover eventuais punições;

CONSIDERANDO por fim, que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 003/2007) prevê e disciplina o processo 
administrativo disciplinar, conforme preceitua os Arts. 136 e 137.
DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e 
Sindicância, no âmbito do Poder Executivo Municipal:

I – ADELSON SILVANA – Fiscal de Tributos, matrícula nº 5575;
II – HALINE DE MENDONÇA JACQUES DIAS – Coordenadora de Planejamento, matrícula nº 7435;
III – DARLAN DOS PASSOS – Técnico em Informática, matrícula nº 6220; e
IV – ELÍGIA ROSA NEVES – Almoxarife, matrícula nº 6065.

Art. 2º A Comissão Processante procederá, por ato próprio, a instauração de processo administrativo contendo a indicação da autoria e da 
materialidade da transgressão objeto da apuração.
Art. 3º Os membros da Comissão Especial poderão reportar-se aos Órgãos e Entidades da Administração Pública, bem como a seus dirigen-
tes para solicitar providências, informações e diligências necessárias à instrução processual.
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I – A Comissão terá liberdade funcional para realizar os trabalhos a serem objetos de investigação, no tocante ao horário e dias.

II – A Comissão Processante será assessorada pela Procuradoria Jurídica nos termos do Art. 143 da Lei Complementar nº 003, de 26 de 
dezembro de 2007 que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, bem como, ainda pelos demais órgãos do Município 
com competência para assessoramento e consultoria, inclusive pelo serviço de engenharia e demais profissionais do Município que entenda 
conveniente, para fins de instrução do processo e elucidação de dúvidas ou esclarecimentos a respeito de situação de fato ou de direito.

III – Fica destinado o Dr. LUIZ CARLOS ROVARIS – Procurador Jurídico, matricula nº 8383, como Procurador responsável por assessorar, 
orientar, emitir parecer, instruir, auxiliar a Comissão em comento, exarando os atos necessários para o bom andamento dos trabalhos.

Art. 4º Fica assegurado aos servidores envolvidos no processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição 
Federal, durante os respectivos trabalhos de apuração, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contra-
ditório, sem prejuízo da aplicação das sanções legais nos exatos termos da Lei Complementar nº 003 de 26 de dezembro de 2007 e, no que 
couber, da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, além de outras aplicáveis à matéria.

Art. 5º As funções desempenhadas pelos integrantes da Comissão Especial não são remuneradas, sendo consideradas como serviço rele-
vante prestado ao Município.

Art. 6º Deverá a Comissão Processante, ao final do processo, elaborar relatório circunstanciado e conclusivo do apurado.

Parágrafo único. Em caso de conclusão pela existência de irregularidades e ocorrência de infrações, deverá a Comissão Processante, no 
Relatório, sugerir adoção de procedimentos, levando em consideração o interesse público e a existência ou não de prejuízo ao erário e, se 
existente, seu montante, encaminhando o processo ao Prefeito Municipal para decisão que entender de direito.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 029, 
de 31 de março de 2021.

Imaruí, SC, 29 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DECRETO Nº. 043, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869078

DECRETO Nº. 043, DE 03 DE MAIO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE REMANEJAMENTO, EXERCÍCIO 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PATRICK CORRÊA, Prefeito de Imaruí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Imaruí,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar de Remanejamento, ao orçamento do Poder Executivo, exercício 2022, na importância de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias:
ÓRGÃO – 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE – 07.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV. – 2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Cód. resumido Recurso Descrição Valor
4.4.90.00.00.00.00.00 48 5001 Aplicações Diretas 30.000,00
Total 30.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação dos re-
cursos de Alienação de Bens:
ÓRGÃO – 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE – 07.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV. – 2.011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotação Cód. resumido Recurso Descrição Valor
3.1.90.00.00.00.00.00 46 5001 Aplicações Diretas 30.000,00
Total 30.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os anexos do Plano Plurianual, 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, 2022.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Imaruí, SC, 03 de maio de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal
Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
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LEI Nº. 2.283, DE 29 DE ABRIL DE 2022 - LOGRADOURO ESTRADA MUNICIPAL IMELINA DE SOUSA LINO
Publicação Nº 3868220

LEI Nº. 2.283, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PATRICK CORRÊA, Prefeito Municipal de Imaruí, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Imaruí, faço 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de “Estrada Municipal Imelina de Sousa Lino”, a via pública desta cidade na localidade de Cangueri de Fora, com 
extensão de aproximadamente 610 (seiscentos e dez) metros de comprimento, conforme descrição do mapa do Google.

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

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

Imaruí, SC, 29 de abril de 2022.
PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO PMI N° 012/2022
Publicação Nº 3869960

RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO PMI N° 012/2022
1. DA LICITAÇÃO
1.1. O Sr. Patrick Corrêa, Prefeito Municipal, juntamente com a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Imaruí – SC, resolve RE-
TIFICAR o edital do certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o nº 012/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PRANCHA FIXA, COM RAMPA HIDRÁULICA, nos termos abaixo especificados:
2. DA RETIFICAÇÃO
2.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração:
DA ALTERAÇÃO DO EDITAL:

ONDE SE LÊ:

Recebimento das Propostas

Até as 08h15min do dia 04/05/2022
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Sessão Pública

Início às 08h16min do dia 04/05/2022
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

LEIA-SE:

Recebimento das Propostas

Até as 08h15min do dia 17/05/2022
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Sessão Pública

Início às 08h16min do dia 17/05/2022
Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

DA ALTERAÇÃO DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ONDE SE LÊ:
(...)
7.2. Será concedido o prazo de entrega de até 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da notificação ou expressa Autorização para 
Fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Imaruí.
LEIA-SE:
(...)
7.2. Será concedido o prazo de entrega de até 20 (vinte) dias consecutivos contados a partir da notificação ou expressa Autorização para 
Fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Imaruí.

Imaruí, 03 de maio de 2022.
Patrick Correa
Prefeito Municipal
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Imbituba

prefeitura

EXTRATO CONTRATO 02-2021 - A02 - PROCESSO 15-2021 SEASH
Publicação Nº 3871883

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B06A7913DA33405886ED263E751852CC3BE870CC
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 02/2021 – A02
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 5328,05
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

STELA LANE NAPOLEAO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

EXTRATO CONTRATO 02-2021 - A03 - PROCESSO 15-2021 SEASH
Publicação Nº 3871887

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 605849A1667A4B7079D80D9C0D69A96FFD64ECA6
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 02/2021 – A03
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Fundo Municipal de Assistência Social
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 1.002,76
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 01/12/2021 a 28/02/2022 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

STELA LANE NAPOLEAO
Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

EXTRATO CONTRATO 03-2021 - A02 - PROCESSO 15-2021 DEMUTRAN
Publicação Nº 3871893

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68A0146749AF0AB72554E4C867683A20791FEBE2
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 03/2021- 02
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Fundo Municipal de Transito
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 3.155,85
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

VITOR CARDOSO VICHIETT LO BIANCO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO
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EXTRATO CONTRATO 03-2021 - A03 - PROCESSO 15-2021 DEMUTRAN
Publicação Nº 3871896

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 079BEB2B06182B9C4BCE1A9C8E423503F6892DFA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 03/2021- 03
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Fundo Municipal de Transito
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 1.389,12
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 01/12/2021 a 28/02/2022 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

VITOR CARDOSO VICHIETT LO BIANCO
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

EXTRATO CONTRATO 09-2021 - A02 - PROCESSO 15-2021 SEMUSA
Publicação Nº 3871900

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 703456ECBA410D237A4763CD1BABF5FB46908ED2
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 09/2021 – 02
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Saúde
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 37.363,27
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO CONTRATO 09-2021 - A03 - PROCESSO 15-2021 SEMUSA
Publicação Nº 3871905

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A21C1026DB0BA2963FBE5593F82B0480D9D5E622
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 09/2021 – 03
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Saúde
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 26.265,34
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 01/12/2021 a 28/02/2022 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

GRACIELA WIEMES RIBEIRO
Secretaria Municipal de Saúde
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EXTRATO CONTRATO 17-2021 - A02 - PROCESSO 15-2021 PMI
Publicação Nº 3871916

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F893F1B76FAC35EE6AB5435FF58FABE5DCA15E63
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 17/2021 - 02
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 80.541,49
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 05/11/2021 a 30/11/2021 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

EXTRATO CONTRATO 17-2021 - A03 - PROCESSO 15-2021 PMI
Publicação Nº 3871971

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 283F802F165C6F1C157656B350FF8565252161AF
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 17/2021 - 03
Processo ......... : 15/2021
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Valor ................. : R$ 27.069,19
Objeto ............... : É objeto deste Termo Aditivo a solicitação de equilíbrio econômico financeiro, com cálculo das diferenças de notas emi-
tidas referente ao período de 01/12/2021 a 28/02/2022 conforme calculo efetuado pelo setor contábil.

EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

EXTRATO DE ADITIVO 05/2019 - A/04 - PROCESSO 04/2019
Publicação Nº 3871523

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 158F0845FEFA3284E5D2C9CDEBCE6DD6DDFDF806
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : 04
Contrato .......... : 05/2019
Processo ......... : 04/2019
Modalidade ...... : Pregão Presencial 03/2010
Contratante ...... : Delegado De Policia
Contratada ....... : MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO – ELETRONICOS LTDA EPP
Vigência ........... : 12 meses
Valor ................. : R$ 5.888,28
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE IMBITUBA/SC, COM O FORNECIMENTO DE 
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE APRESENTAREM DEFEITO COM VIGENCIA DE DOZE MESES A PARTIR DA ASSINATURA 
DO CONTRATO”

Imbituba, 26 de abril de 2022.
JULIANO BAESSO
Delegado De Policia
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EXTRATO DE ADITIVO 11/2019 - A/03 - PROCESSO 05/2019
Publicação Nº 3871660

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C871533AC0E147866D0F5A0922D291FA84C7CE91
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo ............. : A/03
Contrato .......... : 2019/11
Processo ......... : 05/2019
Modalidade ...... : Dispensa 03/2019
Contratante ...... : Fundo Municipal de Saúde
Contratada ....... : HIGOR CLOVIS ROSA.
Vigência ........... : 12 meses
Valor ................. : R$ 54.000,00
Objeto ............... : “LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA, MEDINDO 152,45M², QUE ESTEJA SITUADO NA RUA NEREU 
RAMOS, LOTE N° 20 DA QUADRA A – 20, CENTRO – IMBITUBA/SC, PARA INSTALAÇÃO DO SETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.”

Imbituba, 04 de março de 2022.
Graciela Wiemes Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO 23/2022 - A/00 - PROCESSO 42/2022
Publicação Nº 3871263

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8452885EC5AFF78C929C898AC3D28D3B6234AA68
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO
-----------------------------------------------------------------------------
Contrato .......... : 23/2022 – A00
Processo ......... : 42/2022
Modalidade ...... : Dispensa 10/2022
Contratante ...... : Secretaria municipal de infraestrutura SEINFRA
Contratada ....... : FENIX DRAGAGEM E SERVICOS EIRELI
Vigência ............ : 18/04/2022 A 18/04/2023
Valor ................. : R$ 17.487,10
Objeto ............... : “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO META-
LÚRGICA DA BALSA SAMBAQUI II, PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO.”,

Imbituba, 18 de abril de 2022
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO PROCESSO 42/2022
Publicação Nº 3869998

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9F0E90376329651857D6F9A15B1409F297D04C73
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Processo 42/2022
Licitação 10/2022
Modalidade Dispensa
Data homologação 18/04/2022
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO METALÚRGICA DA 
BALSA SAMBAQUI II, PARA ATENDER AS NECESSITADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO.

Imbituba, 18 de abril de 2022.
EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 38/2022
Publicação Nº 3871123

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A2C770BC10B33F7ADA4985279CA5A3AB96A1D80D
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Processo 38/2022
Licitação 24/2022
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Data homologação 26/04/2022
Fornecedores JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
Objeto “ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
PERSIANAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA, BOMBEIRO MILITAR, POLÍCIA MILITAR 
E POLÍCIA CIVIL DE IMBITUBA”

Imbituba, 26 de abril de 2022.
PAULO MARCIO DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE REABERTURA PROCESSO Nº 50/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2022 - PMI/
SEDUCE

Publicação Nº 3871200

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FED103A281C8FBEC057525AC191C41CF07B4BC5F
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - SEDUCE

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Imbituba, através de seu Pregoeiro Oficial torna público, o fim da suspensão do Processo Licitatório nº 50/2022 
Pregão Presencial nº 32/2022, tendo como objeto a “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTE AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E O 
QD DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BELARMINDA DE SOUZA PIRES”.
A nova data da sessão pública para recebimento dos envelopes, referente ao objeto supracitado realizar-se-á em 17 de MAIO de 2022, às 
16:30 horas, na Diretoria de Licitações.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 
horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 04 de maio de 2022.
Rafael Freitas Pires
Pregoeiro Oficial.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO PROCESSO Nº 01/2022 TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 - FUNDO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO/SEASH

Publicação Nº 3870954

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1DB7DE364C8674B0048D5D99686BFDA7887BF05F
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
SEASH – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, através do Fundo Municipal de Habitação comunica que fica revogado o Processo Licitatório nº 01/2022, 
na modalidade de Tomada de Preço de nº 01/2022, em razão do processo ter sido caracterizado como deserto, pelo não comparecimento 
de interessados.

Imbituba, 04 de maio de 2022.
Cristina Stemposki Fagundes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
(CPL)

http://www.imbituba.sc.gov.br
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSO Nº 45/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 - PMI/
POLÍCIA MILITAR

Publicação Nº 3872042

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 300C27BA2DF4FC9D964DF4D46AE401E02BC0C916
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 45/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022
PMI – POLÍCIA MILITAR

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial COMUNICA a todos os interessados, que fica suspenso por tempo 
indeterminado, o Edital do Pregão Presencial nº 28/2022, Processo Licitatório nº 45/2022 para análise e retificação do Edital, em razão de 
Impugnação protocolada tempestivamente, através do Protocolo 1DOC 7.948/2022.

Imbituba, 04 de maio de 2022
Rafael Freitas Pires
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PROCESSO Nº 54/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2022 - PMI/MULTIENTIDADE
Publicação Nº 3868090

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D70F3DCC2732EE017749ED5F28C0445B42D634BE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PMI - MULTIENTIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2022
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 35/2022

A Prefeitura Municipal de Imbituba, por meio de seu Pregoeiro Oficial e através da SEAD – Secretaria Municipal de Administração e demais 
Secretarias, comunica, que realizará às 14:00 horas, do dia 18 de MAIO de 2022, licitação na modalidade de Pregão Presencial, pelo Sistema 
de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006 atu-
alizada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto 8.538/2015 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações, para a possível “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADO 
DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL, NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IMBITUBA, ONDE OS SERVIÇOS PODEM SER EXECUTADOS DE ACORDOS COM OS VENCIMENTOS DOS PRODUTOS A SEREM APLICA-
DOS, OU SEJA, MENSAL E SEMESTRAL”.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, na Diretoria de Licitações, situada à Rua Ernani Cotrin, 601, Centro, das 13:00 às 19:00 
horas, de Segunda à Sexta-feira, ou no site www.imbituba.sc.gov.br – link Portal da Transparência.

Imbituba, 04 de maio de 2022
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração.

HOMOLOGACAO 15/2021
Publicação Nº 3871357

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2FA7E02EAAF53A42E03379593A4B039E88A1221F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
Processo ......... : 15/2021 -
Modalidade ...... : Pregão Presencial 12/2021
Contratante ...... : Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento
Contratada ....... : SIM REDE DE POSTOS LTDA
Vigência ........... : 12 meses – 25/03/2021
Valor ................. : R$ 2.917.050,00
Objeto ............... : “AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA E ENTIDADES CONVENIADAS”

EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento

http://www.imbituba.sc.gov.br
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PORTARIA PMI/SEAD Nº 579/2022
Publicação Nº 3868018

PORTARIA PMI/SEAD Nº 579, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de Técnicos(as) de Contabilidade, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei 
n.º 1.144, de 29 de abril de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, ainda, considerando todo o exposto no Memorando nº 6.402/2022;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de maio de 2022, o(a) candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público Edital nº 01/2020, para exercerem os cargo 
de Técnico(a) de Contabilidade, com a remuneração consignada na legislação pertinente, de acordo com o quadro a seguir:
Colocação Geral Nome CPF Cargo

1º lugar SUELLEN KATHLEN TEIXEIRA 832.934.180-15 Técnicos(a) de Contabilidade

2º lugar ADRIANO SAVITRAS 029.646.379-54 Técnicos(a) de Contabilidade

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a docu-
mentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.

Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.
Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo 
ao qual fora nomeado(a).
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.
Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 580/2022
Publicação Nº 3868044

PORTARIA PMI/SEAD Nº 580, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de Engenheiro(a) Sanitarista/Ambiental, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei 
n.º 1.144, de 29 de abril de 1991 e o artigo 37, II, da CR/88, ainda, considerando o Memorando nº 1.757/2022;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, em 04 de maio de 2022, o(a) candidato(a) aprovado(a) no Concurso Público Edital nº 01/2020, para exercer o cargo de 
Engenheiro Sanitarista/Ambiental, com a remuneração consignada na legislação pertinente, de acordo com o quadro a seguir:
Colocação Geral Nome CPF Cargo
02º lugar Julia De Azevedo Silva Leme 396.886.218-03 Engenheiro(a) Sanitarista/Ambiental

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a docu-
mentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.

Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.

Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.

Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo 
ao qual fora nomeado(a).

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

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
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Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 581/2022
Publicação Nº 3869632

PORTARIA PMI/SEAD Nº 581, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de Professor(a), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei 
n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, ainda, considerando o Memorando nº 11.376/2022;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, o(a) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 20/2021, para exercer a função temporária de 
Professor(a), com a remuneração consignada na legislação pertinente, de acordo com o quadro a seguir:

Nome Cargo/Função CPF Nomeação Motivo da Contratação:
Substituição de Professor(a) Titular

Aparecida da Costa Prof II Educação Especial 20h 781.467.209-00 04/05/2022 Nilcéia Ferreira da Silva de Mello

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a docu-
mentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.

Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.

Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.

Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo 
ao qual fora nomeado(a).

Art. 6º Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 582/2022
Publicação Nº 3869856

PORTARIA PMI/SEAD Nº 582, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a Nomeação de Professor(a), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei 
n.º 4.644, de 15 de dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, ainda, considerando o Memorando nº 11.379/2022;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, o(a) candidato(a) aprovado(a) no Processo Seletivo Simplificado Edital nº 20/2021, para exercer a função temporária de 
Professor(a), com a remuneração consignada na legislação pertinente, de acordo com o quadro a seguir:

Nome Cargo/Função CPF Nomeação Motivo da Contratação:
Substituição de Professor(a) Titular

Ana Paula da Silva Pires Prof II Educação Infantil 20h 107.123.659-82 04/05/2022 Demanda Temporária

Art. 2º O(A) nomeado(a) para o referido cargo tem o prazo de até 30 dias, a contar da publicação deste ato, para entregar toda a docu-
mentação exigida como requisito fundamental à sua contratação e, com isso, tomar posse.

Art. 3º Após assinatura do termo de posse caso constatada a sua aptidão de acordo com os preceitos da Instrução Normativa CI nº 
003/2019, o(a) nomeado(a) terá o prazo de até 15 (quinze) dias para se apresentar para o labor e entrar em exercício.

Art. 4º Será tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo apontado no art. 2º.
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Art. 5º O(A) servidor(a) empossado(a) que não entrar em exercício no prazo estabelecido no art. 3º será exonerado(a), de ofício, do cargo 
ao qual fora nomeado(a).

Art. 6º Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 583/2022
Publicação Nº 3871114

PORTARIA PMI/SEAD Nº 583, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre designação de vaga vinculada em razão de pedido de Permuta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, usando as atribuições que lhe foram conferidas, de acordo com a alínea “a” do inciso II do art. 32 
da Lei Orgânica do Município de Imbituba, de acordo com as regras contidas no Edital Permanente de Permuta de n. 04/2020, e conforme 
pedido de permuta que tramitou através do processo administrativo municipal Protocolo 7.560/2022, que deferiu o pedido de permuta for-
mulado pelas professoras MORGANA DOS PASSOS DO NASCIMENTO E SILVIA REGINA SILVERIO DA SILVA.

RESOLVE:
Art. 1º. Em virtude do deferimento do pedido de permuta formulado pelas professoras MORGANA DOS PASSOS DO NASCIMENTO E SILVIA 
REGINA SILVERIO DA SILVA, através do processo administrativo municipal Protocolo 7.560//2022, fica definido que as professoras anterior-
mente mencionadas passam a OCUPAR a seguinte vaga:

CMEI JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS:

PORTARIA PROFESSOR (A) MATRÍCULA CARGA HORÁRIA PREEN-
CHIDA ÁREA DE ATUAÇÃO

136/2022 MORGANA DOS PASSOS DO 
NASCIMENTO 12127 20h Educação Infantil

CMEI LAURA PERFEITO:

PORTARIA PROFESSOR (A) MATRÍCULA CARGA HORÁRIA PREEN-
CHIDA ÁREA DE ATUAÇÃO

426/2022 SILVIA REGINA SILVERIO DA 
SILVA

12330 20h Educação Infantil

Art. 2º. Ficam revogadas as Portarias 136/2022 e 426/2022.

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

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 584/2022
Publicação Nº 3871242

PORTARIA PMI/SEAD Nº 584, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre a alteração a pedido, do período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD nº 355, de 29 de 
abril de 2019, alterada através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 858, de 14 de setembro de 2020 e PORTARIA PMI/SEAD Nº 345, de 16 de março 
de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei Complementar 
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nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no Memorando 
nº 15.593/2020 e na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a pedido, o período de fruição de licença-prêmio, concedido através da PORTARIA PMI/SEAD nº 355, de 29 de abril de 2019, 
alterada através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 858, de 14 de setembro de 2020 e PORTARIA PMI/SEAD Nº 345, de 16 de março de 2021, 
da Sra. VERA LÚCIA DO NASCIMENTO MOTA, Professora, inscrita no CPF sob o n.º 776.154.099-34, admitida em 06 de fevereiro de 2014, 
contrato nº 7515, referente ao q-inq-ênio devido, e nova fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo Períodos de Fruição

2014 a 2019 01.11.2019 a 30.11.2019
07/11/2022 a 06/12/2022 (nova fruição)

Art. 2º Foi concedido a conversão de 1/3 em abono pecuniário, no mês de maio de 2019, conforme PORTARIA PMI/SEAD Nº 858, de 14 de 
setembro de 2020.

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

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PORTARIA PMI/SEAD Nº 585/2022
Publicação Nº 3871346

PORTARIA PMI/SEAD Nº 585, de 03 de maio de 2022.
Dispõe sobre concessão de licença-prêmio, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, com base na Lei Com-
plementar nº 1.984, de 16 de dezembro de 1999, Lei Complementar nº 2.952, 29 de agosto de 2006, considerando ainda o disposto no 
Protocolo nº 4.498/2022 e na legislação em vigor;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença-prêmio, a servidora, Sra. MARIANA VIEIRA PEREIRA MOTA, Professora, inscrita na martrícula n.º 8152, admitida 
em 18/02/2015, referente ao q-inq-ênio devido e fruição conforme quadro abaixo:
Período aquisitivo Períodos de Fruição
2015 a 2020 09/05/2022 a 06/08/2022

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

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Rosenvaldo da Silva Júnior    Paulo Márcio de Souza
Prefeito Municipal     Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PPE - PMI/SEAD Nº 241/2022
Publicação Nº 3869697

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 241/2022
O Secretário Municipal de Administração, Sr. PAULO MÁRCIO DE SOUZA, em conformidade com o disposto na Lei n.º 4.644, de 15 de 
dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de 
março de 2021, EMPOSSA nesta data, o(a) servidor(a) abaixo descrito(a), nomeado através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 581, de 03 de maio 
de 2022, para exercer o cargo/função temporária de PROFESSOR (A), habilitado (a) pelo Processo Seletivo Simplificado Edital nº 20/2021.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compromisso 
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de fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.

Nome Cargo/Função CPF Posse Motivo da Contratação:
Substituição de Professor(a) Titular

Aparecida da Costa Prof II Educação Especial 20h 781.467.209-00 04/05/2022 Nilcéia Ferreira da Silva de Mello

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestaram o certame público, bem como, na legislação em vigor que rege os 
contratos temporários, o(a) servidor(a) entra em exercício na data de sua respectiva posse, de acordo com o quadro acima.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade 
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal

PPE - PMI/SEAD Nº 242/2022
Publicação Nº 3869887

PORTARIA DE POSSE E EXERCÍCIO
PPE - PMI/SEAD Nº 242/2022
O Secretário Municipal de Administração, Sr. PAULO MÁRCIO DE SOUZA, em conformidade com o disposto na Lei n.º 4.644, de 15 de 
dezembro de 2015 e o artigo 37, II, da CR/88, e no uso da competência que lhe foi delegada pela Lei Complementar n.º 5.192, de 01 de 
março de 2021, EMPOSSA nesta data, o(a) servidor(a) abaixo descrito(a), nomeado através da PORTARIA PMI/SEAD Nº 582, de 03 de maio 
de 2022, para exercer o cargo/função temporária de PROFESSOR (A), habilitado (a) pelo Processo Seletivo Simplificado Edital nº 20/2021.
Art. 1º O(a) servidor(a) abaixo descrito(a), apresentou os documentos exigidos pela Administração Pública Municipal e prestou o compro-
misso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições da função, bem como, comprometeu-se a observar a Legislação Municipal vigente.

Nome Cargo/Função CPF Posse Motivo da Contratação:
Substituição de Professor(a) Titular

Ana Paula da Silva Pires Prof II Educação Infantil 20h 107.123.659-82 04/05/2022 Demanda Temporária

Art. 2º Em conformidade com o disposto no Edital em que prestaram o certame público, bem como, na legislação em vigor que rege os 
contratos temporários, o(a) servidor(a) entra em exercício na data de sua respectiva posse, de acordo com o quadro acima.
Art. 3º Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Portaria de Posse e Exercício, que vai devidamente assinado pela autoridade 
competente, com a respectiva publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Imbituba, 03 de maio de 2022.
Paulo Márcio de Souza
Secretário Municipal de Administração

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC.

Rodrigo de Farias Rosa
Gerente de Atos de Pessoal
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Imbuia

Câmara muniCipal

12ª SESSÃO ORDINÁRIA (02.05.2022
Publicação Nº 3868127

Ata da 12ª SESSÃO ORDINÁRIA, 1° Período Legislativo Ordinário, da 2ª Sessão Legislativa, da 14ª Legislatura, da Câmara Municipal de 
Imbuia, realizada no dia vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, no Plenário Alfredo de Souza na sede da Câmara 
de Vereadores de Imbuia. Sob a Presidência do Vereador Jorge Luiz Sardo e secretariado pelos vereadores Giani Ferreira da Silva, Leonir 
Pedro Braun e Kétrin Priscila Sell. À hora regimental foi registrada a presença dos seguintes Vereadores: Aldori Rengel, Altair Rengel, Antônio 
Truppel, Ezair Erhardt, Giani Ferreira da Silva, Jorge Luiz Sardo, Ketrin Priscila Sell, Leonir Pedro Braun e Marcio Scheimann, verificado o 
número regimental com a presença de nove Vereadores, o Senhor Presidente declarou aberta à sessão. Foi realizada a leitura, discussão e 
aprovação da ordem do dia e da ata da sessão anterior. Segue não havendo inscritos para a Palavra Livre de Grande Expediente seguiu-se 
para o Momento da Presidência da qual o Senhor Presidente Vereador Jorge Luiz Sardo abdicou de fala e declarou intervalo de cinco minu-
tos. Na reabertura o Senhor Presidente seguindo a Ordem do Dia colocou em 1ª Discussão o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04 DE 
17 DE MARÇO DE 2022 – Altera a Estrutura, quadro de pessoal e o plano de carreira dos servidores públicos municipais do Município de 
Imbuia e dá outras providências. Aprovado por unanimidade em 01ª votação. Ato contínuo colocou em 1ª Discussão o PROJETO DE LEI Nº 
10 DE 24 DE MARÇO DE 2022 – Autoriza o Executivo Municipal a anular e a suplementar dotações orçamentárias e dá outras providencias. 
Aprovado por unanimidade em 01ª Votação. Ato contínuo colocou em 1ª discussão o PROJETO DE LEI Nº 10 DE 04 DE ABRIL DE 2022 – 
Autoriza o Executivo Municipal a anular dotações orçamentária e a criar Crédito Especial. Aprovado por unanimidade em 01ª Votação. Ato 
contínuo colocou em 1ª Discussão o PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 01 DE 04 DE ABRIL DE 2022 – Altera o prazo de validade de 
Concurso Público. Aprovado por unanimidade em 01ª Votação. E não havendo mais Matéria Legislativa a ser Discutida ou Votada na Ordem 
do Dia o Senhor Presidente concedeu espaço para Explicações Pessoais: VEREADOR LEONIR PEDRO BRAUN: Cumprimentou Presidente, 
demais Vereadores e demais no Plenário. Com o Projeto Conhecendo Imbuia comentou sobre os processos migratórios. Onde Imbuia não 
teve processo imigratório de pessoas vindo direto da Alemanha. Coloca sobre o efeito da “ilusão da verdade” da qual uma mentira repetida 
se torna verdade. Com resultado que as pessoas levam como verdadeiras historias que são falsas, mas que são familiares. Exemplificando 
como o chamado em “fata e mota” avós quando o correto é oma e opa. E assim aconteceu também com memorias de comunidades que 
vão passando por gerações e sendo alterados ou aumentados. Apresentou cinco verdades sobre a imigração alemã. (1) Imbuia não foi 
destino de imigração alemã. (2) Ao chegar os colonos alemãs procuravam registrar os filhos como brasileiros. (3) A colônia militar Santa 
Tereza (atual Catuira) foi destino de filhos e netos de imigrantes de soldados colonos que requereram por serviços prestados. (4) A Compa-
nhia Colonizadora Catarinense foi a responsável pela distribuição de terra até a década de 30. (5) A imigração alemã foi caracterizada pela 
movimentação de centenas pessoas que destinou o Governo Brasileiro. VEREADOR ALTAIR RENGEL: Cumprimentou Presidente, demais 
Vereadores e demais no Plenário. Apresentou a emenda no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) do Deputado Milton Hobus objeti-
ficando a pavimentação da 3ª Etapa da Rua João Raitz através do Vereador Xuxa. Tendo o Projeto pronto, faltando somente a licitação da 
obra. E solicita assim a Mesa Diretora oficio ao Deputado agradecendo-o. Parabenizou a Comunidade de Campo das Flores pela realização 
de festa a qual esteve muito bem organizada e contou com bastante público. Não havendo mais inscritos para Explicações Pessoais e nada 
mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Sessão Ordinária para o dia dois de maio de 
dois mil e vinte e dois, às dezenove horas no Plenário Alfredo de Souza, e em nome de Deus e da Lei, declarou encerrada a Sessão da qual, 
eu Daniel Augusto Schmoller, lavrei a presente Ata que será lida e se considerada a rigor, será datada e assinada por todos os membros 
presentes da mesa diretora.

Imbuia, 02 de maio de 2022.

Jorge Luiz Sardo Presidente Ketrin Priscila Sell
Vice Presidente

Giani Ferreira da Silva
01ª Secretária

Leonir Pedro Braun
02ª Secretário
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Indaial

prefeitura

DECRETO 4678/2022
Publicação Nº 3867957

. DECRETO Nº 4678/22

. De 03 de maio de 2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 009/2022 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de acordo com artigo 92, inciso VIII da Lei Orgânica 
do Município e demais dispositivos legais em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 009/2022 – Secretaria de Educação, conforme anexo único 
do presente edital.

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

Município de Indaial, em 02 de maio de 2022.
André Luiz Moser
Prefeito

Publique-se na Forma da Lei.

MUNICÍPIO DE INDAIAL – EDITAL 009/2022
Resultado do Processo Seletivo Simplificado
CANDIDATOS CLASSIFICADOS
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO
1° ANDREIA VIEIRA DE JESUS RIBEIRO 20 PONTOS
2° RAFAEL VICENTE 14 PONTOS

CANDIDATOS ELIMINADOS
N/A CAMILA MARIA PAVANELLO Desclassificada conforme item 8.1.1 do edital.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DEMISSÃO TAINARA RODRIGUES Nº 5
Publicação Nº 3871112

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DEMISSÃO 691488 - 5/2022
CONTRATADO(A): TAINARA RODRIGUES
CPF: 089.706.439-90
PROCESSO SELETIVO 011/2021
OBJETO DE DEMISSÃO DE CONTRATO: Demissão de contrato de serviço temporário para exercer a função de PROFESSOR - B, com carga 
horária semanal de 20 horas, cargo pleiteado no Processo Seletivo 011/2021.
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 1.780,58
PRAZO: 1 de abril de 2022 a 2 de maio de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 3 de maio de 2022.
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Câmara muniCipal

EXTRATO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2022 - TERMO DE DISPENSA N° 11/2022
Publicação Nº 3870158

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Indaial torna público:
Dispensa de Licitação n° 11/2022
Objeto: Aquisição de materiais elétricos e afins.
Contratadas: Elétrica Reiter Ltda EPP (lote 1) e Ebert Comércio de Materiais de Construção Ltda (lotes 2 e 3).
Valor total: R$ 2.337,75 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo R$ 1.437,75 (um mil quatrocentos e trinta 
e sete reais e setenta e cinco centavos) para o lote 1; e R$ 900,00 (novecentos reais) para os lotes 2 e 3.
Dotações orçamentárias:
01.01.001.031.0001.2001.339030260000.01000000 – Material elétrico e eletrônico
01.01.001.031.0001.1001.344905212.01000000 – Aparelhos e utensílios domésticos
Data: 02/05/2022.
Vencimento: O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura até o adimplemento das obrigações, sem prejuízo do prazo 
de garantia, observada a vigência do correspondente crédito orçamentário.
Base legal: Artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93 c/c Decreto n° 9.412/18.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial

O documento original encontra-se disponível para consulta na unidade demandante desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO 15/2022 - TERMO DE DISPENSA 
11/2022

Publicação Nº 3870197

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nesta data, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos legais e de mérito, homologo o Processo Licitatório nº 15/2022 – Termo de 
Dispensa nº 11/2022 e adjudico às empresas Elétrica Reiter Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.738.180/0001-27, com o valor de com 
o valor de R$ 1.437,75 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), e Ebert Comércio de Materiais de Construção 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 82.772.138/0001-73, com o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Publique-se.

Indaial (SC), 02 de maio de 2022.
Flávio Augusto Ferri Molinari
Presidente da Mesa Diretora
Câmara Municipal de Indaial



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 924

Iomerê

prefeitura

CONTRATO Nº 44/2022
Publicação Nº 3870545

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C588625E0DD03C9AF0EE7FA0ADB3AED1C8FB9E11
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA JAIRO 
BORGES CARDOSO.

CT22/044
Código registro TCE: C588625E0DD03C9AF0EE7FA0ADB3AED1C8FB9E11
O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500 - Centro, inscrito 
no CNPJ sob nº. 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, doravante denominado CONTRA-
TANTE e, de outro lado a empresa JAIRO BORGES CARDOSO, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Misael Berganton, nº 111, 
Bairro Residencial São Clemente, na cidade de Monte Mor - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 17.126.820/0001-27, doravante denominada CON-
TRATADA, ajustam e contratam os serviços abaixo indicado, que se regerá pelo disposto neste Contrato, na Lei nº 8.666/93, e alterações 
posteriores, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 – O presente contrato tem como objeto a contratação de show musical com a dupla Althair e Alexandre, a acontecer no dia 23/07/2022 
com início previsto para às 22:00h e término previsto às 23h30min fazendo parte das atrações da XXXV Festa Julina de Iomerê, e integrando 
as comemorações do aniversário de emancipação político-administrativo do Município contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços serão executados no Município de Iomerê, estrutura de palco coberto e seguro que comporte a estrutura da banda, mon-
tado para as comemorações do aniversário político-administrativo do Município de Iomerê, através da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esportes e Turismo, nas dependências dos pátios da Paróquia São Luiz Gonzaga e Escola de Educação Básica Frei Evaristo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E VALOR
3.1 – O valor a ser pago pelo contrato será de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

3.2 - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

a) 50%(cinquenta por cento) do valor do contrato, até o dia 20.05.22 com emissão da nota fiscal no valor total do contrato, mediante de-
pósito bancário em sua conta corrente informada no anexo II da documentação;

b) 50%( cinquenta por cento) do valor do contrato, na semana do evento, mediante depósito bancário em sua conta corrente informada 
no anexo II da documentação;

3.3 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente Contrato correrão a conta da seguinte dotação específica do 
orçamento do exercício de 2022:
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE CULTURA
Projeto/Atividade ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS
Complem. Elemento 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 00 – RECURSOS PRÓPRIOS
Código Reduzido 038

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão, cons-
tituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
Parágrafo único - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos.

5.2 – Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa de 1% (um 
por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, dobrável na reincidência.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
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ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 - O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura com duração até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 00xx/2022 – Inexigibilidade nº 0001/2022.

CLAÚSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
9.1 – Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas a prestação dos serviços bem como:
a) taxas e encargos decorrentes do presente instrumento;
b) cumprir com o previsto na cláusula primeira deste contrato;
c) zelar pelo bom desempenho do espetáculo, observando o cumprimento do horário de início do show, salvo motivos de força maior, quan-
do poderão acontecer mudanças, tudo objeto de prévio ajuste entre as partes contratantes.
d) fica ajustado que, a não realização do show, por culpa da CONTRATADA, implicará na devolução do valor já pago, em conta bancaria a 
ser informada pelo Contratante, além de multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato.

9.2 – Será de responsabilidade da CONTRATANTE:
a) cumprir com o ajustado na cláusula terceira do presente contrato;
b) providenciar local adequado para apresentação da CONTRATADA, conforme cláusula segunda;
c) disponibilizar sonorização, iluminação, camarins conforme room list dos artistas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, através de seu secretário. Serão responsáveis 
também para atestar as notas fiscais, com o recebimento do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de VIDEIRA, SC, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como
observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença de duas teste-
munhas abaixo assinadas.

Iomerê, SC., 03 de maio de 2022.

___________________   _____________________
MUNICÍPIO DE IOMERÊ   JAIRO BORGES CARDOSO
CONTRATANTE    CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:     Nome:
CPF:     CPF:

Gustavo Ganzala de Almeida
OAB.SC 58987

CONTRATO Nº 45/2022
Publicação Nº 3870546

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AD5DA859C959D5D7B56CC4BD81B4B32845E0EFB1
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW MUSICAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA D&A 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

CT22/045
Código registro TCE: AD5DA859C959D5D7B56CC4BD81B4B32845E0EFB1
O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500 - Centro, inscrito 
no CNPJ sob nº. 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, doravante denominado CONTRA-
TANTE e, de outro lado a empresa D&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av Deputado Jamel 
Cecilio, nº 2929, Bairro Jardim Goias, na cidade de Goiania - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.177.070/0001-00, doravante denominada 
CONTRATADA, ajustam e contratam os serviços abaixo indicado, que se regerá pelo disposto neste Contrato, na Lei nº 8.666/93, e altera-
ções posteriores, aplicando-se supletivamente as normas e princípios de direito administrativo e de direito comum pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 – O presente contrato tem como objeto a contratação de show musical com a dupla Diego e Arnaldo, a acontecer no dia 22/07/2022 
com início previsto para às 22:00h e término previsto às 23h30min fazendo parte das atrações da XXXV Festa Julina de Iomerê, e integrando 
as comemorações do aniversário de emancipação político-administrativo do Município contratante.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
2.1 – Os serviços serão executados no Município de Iomerê, estrutura de palco coberto e seguro que comporte a estrutura da banda, mon-
tado para as comemorações do aniversário político-administrativo do Município de Iomerê, através da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esportes e Turismo, nas dependências dos pátios da Paróquia São Luiz Gonzaga e Escola de Educação Básica Frei Evaristo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E VALOR
3.1 – O valor a ser pago pelo contrato será de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

3.2 - O pagamento será efetuado da seguinte forma:

a) 50%(cinquenta por cento) do valor do contrato, até o dia 20.05.22 com emissão da nota fiscal no valor total do contrato, mediante de-
pósito bancário em sua conta corrente informada no anexo II da documentação;

b) 50%( cinquenta por cento) do valor do contrato, na semana do evento, mediante depósito bancário em sua conta corrente informada 
no anexo II da documentação;

3.3 - O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante da nota fiscal deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 – As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente Contrato correrão a conta da seguinte dotação específica do 
orçamento do exercício de 2022:
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade Orçamentária DEPARTAMENTO DE CULTURA
Projeto/Atividade ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS
Complem. Elemento 3.3.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 00 – RECURSOS PRÓPRIOS
Código Reduzido 038

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
5.1 – De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão, cons-
tituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.
Parágrafo único - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá a Administração aplicar ao contratado as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos.

5.2 – Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa de 1% (um 
por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, dobrável na reincidência.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO
6.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
7.1 - O presente Contrato terá vigência a partir da sua assinatura com duração até o dia 31 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
8.1 – O presente instrumento encontra-se vinculado ao Processo Administrativo Licitatório nº 00xx/2022 – Inexigibilidade nº 0002/2022.

CLAÚSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
9.1 – Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas a prestação dos serviços bem como:
a) taxas e encargos decorrentes do presente instrumento;
b) cumprir com o previsto na cláusula primeira deste contrato;
c) zelar pelo bom desempenho do espetáculo, observando o cumprimento do horário de início do show, salvo motivos de força maior, quan-
do poderão acontecer mudanças, tudo objeto de prévio ajuste entre as partes contratantes.
d) fica ajustado que, a não realização do show, por culpa da CONTRATADA, implicará na devolução do valor já pago, em conta bancaria a 
ser informada pelo Contratante, além de multa de 20%(vinte por cento) do valor total do contrato.

9.2 – Será de responsabilidade da CONTRATANTE:
a) cumprir com o ajustado na cláusula terceira do presente contrato;
b) providenciar local adequado para apresentação da CONTRATADA, conforme cláusula segunda;
c) disponibilizar sonorização, iluminação, camarins conforme room list dos artistas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, através de seu secretário. Serão responsáveis 
também para atestar as notas fiscais, com o recebimento do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste Contrato, fica eleito o foro de VIDEIRA, SC, com renúncia expressa de qualquer 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 927

outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e achado conforme, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como
observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença de duas teste-
munhas abaixo assinadas.

Iomerê, SC., 03 de maio de 2022.

___________________    _____________________________
MUNICÍPIO DE IOMERÊ    D&A PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
CONTRATANTE     CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:      Nome:
CPF:      CPF:

Gustavo Ganzala de Almeida
OAB.SC 58987
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HOMOLOGAÇÃO ALTHAIR E ALEXANDRE
Publicação Nº 3868444

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7D15C9063071ACA4D35B8BF9956884231676C73C
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/ 1 
   

                                   

                    

               

    

ESTADO DE SANTA CATARINA 
       

 

 

         

     

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
         

   

MUNICIPIO DE IOMERÊ 
  

          

     

Nr.:   4/2022 
          

              

   

CNPJ: 01.612.744/0001-20 Telefone: (49) 3539-6000 
      

     

   Processo Adm.: 34/2022 
  

   

Endereço: Rua João Rech, 500 - Centro 
    

         

     

   Data do Processo: 25/04/2022 
  

   

CEP: 89558-000 - Iomerê 
    

         

               

 

   

                                   

  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: 7D15C9063071ACA4D35B8BF9956884231676C73C 

   

                                   

   

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

   

                                   

  

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
   

                                   

       

a) Nr. Processo: 
  

34/2022 
 

       

b) Nr. Licitação: 
 

4/2022 - IL 
   

       

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação 
   

          

03/05/2022 
   

       

e) Objeto da Licitação: 
 

SHOW MUSICAL COM A DUPLA ALTHAIR E ALEXANDRE NO ANIVERSÁRIO DO 
MUNICÍPIO. 

     

                 

                                   

   

Participante: JAIRO BORGES CARDOSO 
     

                                   

   

Item Especificação Qtd. 
  

Valor Unitário Valor Total 
     

                                   

   

1 SHOW MUSICAL - SHOW MUSICAL 1,000 SRV 
 

54.000,00 54.000,00 
     

                                   

               

Total do Participante: 
           

               

54.000,00 
    

                            

                                   

                

Total Geral: 
          

                

54.000,00 
   

                            

                                   

     

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 
    

                                   

        

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
      

                                   

           

 

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS 
 

04.002.13.392.1301.2045.3.3.90.00.00 R$ 54.000,00 
 

      

                                   

             

   

Iomerê,  
 

03/05/2022 
     

            

            

 

LUCI PERETTI 
   

Assinatura do Responsável 
  

           

 

PREFEITA 
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HOMOLOGAÇÃO SHOW DIEGO E ARNALDO
Publicação Nº 3868435

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2CC71232CE9FDD3DB335CCAEBB45EB5CB24FBFB8
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
       

 

 

         

     

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
         

   

MUNICIPIO DE IOMERÊ 
  

          

     

Nr.:   3/2022 
          

              

   

CNPJ: 01.612.744/0001-20 Telefone: (49) 3539-6000 
      

     

   Processo Adm.: 33/2022 
  

   

Endereço: Rua João Rech, 500 - Centro 
    

         

     

   Data do Processo: 25/04/2022 
  

   

CEP: 89558-000 - Iomerê 
    

         

               

 

   

                                   

  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: 2CC71232CE9FDD3DB335CCAEBB45EB5CB24FBFB8 

   

                                   

   

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

   

                                   

  

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
   

                                   

       

a) Nr. Processo: 
  

33/2022 
 

       

b) Nr. Licitação: 
 

3/2022 - IL 
   

       

c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação 
   

          

03/05/2022 
   

       

e) Objeto da Licitação: 
 

SHOW MUSICAL COM A DUPLA DIEGO E ARNALDO NO ANIVERSÁRIO DO 
MUNICÍPIO. 

     

                 

                                   

   

Participante: D&A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 
     

                                   

   

Item Especificação Qtd. 
  

Valor Unitário Valor Total 
     

                                   

   

1 SHOW MUSICAL - SHOW MUSICAL 1,000 SRV 
 

98.000,00 98.000,00 
     

                                   

               

Total do Participante: 
           

               

98.000,00 
    

                            

                                   

                

Total Geral: 
          

                

98.000,00 
   

                            

                                   

     

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 
    

                                   

        

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
      

                                   

           

 

ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS 
 

04.002.13.392.1301.2045.3.3.90.00.00 R$ 98.000,00 
 

      

                                   

             

   

Iomerê,  
 

03/05/2022 
     

            

            

 

LUCI PERETTI 
   

Assinatura do Responsável 
  

           

 

PREFEITA 
     

       

 

  

 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 930

HOMOLOGAÇÃO TUBOS
Publicação Nº 3871087

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 829E271A7B494D976180688AA8293F7DD30E1CF6

 

                           

                

Página: 1 
 

/ 2 
  

                           

                   

               

    

ESTADO DE SANTA CATARINA 
       

 

 

         

     

PREGÃO PRESENCIAL 
         

   

MUNICIPIO DE IOMERÊ 
  

          

     

Nr.:   26/2022 
          

              

   

CNPJ: 01.612.744/0001-20 Telefone: (49) 3539-6000 
      

     

   Processo Adm.: 31/2022 
  

   

Endereço: Rua João Rech, 500 - Centro 
    

         

     

   Data do Processo: 11/04/2022 
  

   

CEP: 89558-000 - Iomerê 
    

         

               

 

  

                           

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
Código registro TCE: 829E271A7B494D976180688AA8293F7DD30E1CF6 

  

                           

  

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: 

  

                           

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
  

                           

    

a) Nr. Processo: 
  

31/2022 
 

    

b) Nr. Licitação: 
 

26/2022 - PR 
  

    

c) Modalidade: Pregão presencial 
  

      

03/05/2022 
  

    

e) Objeto da Licitação: 
 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO E MEIO FIO. 
    

            

                           

  

Participante: CONCRETOS CRUZEIRO IND COM LTDA 
    

                           

  

Item Especificação Qtd. 
  

Valor Unitário Valor Total 
    

                           

  

1 TUBO DE CONCRETO DE 2 METROS - TUBO DE CONCRETO DE 2 METROS 40,000 UN 
 

2.295,00 91.800,00 
    

                       

                           

  

2 TUBO DE CONCRETO DE 1.5 METROS - TUBO DE CONCRETO DE 1.5 
METROS 

40,000 UN 
 

1.198,00 47.920,00 
    

                       

                           

          

Total do Participante: 
         

          

139.720,00 
   

                     

                           

  

Participante: CONCRETOS FARROUPILHA LTDA ME 
    

                           

  

3 TUBO DE CONCRETO DE 1 METRO - TUBO DE CONCRETO DE 1 METRO 150,000 UN 
 

485,00 72.750,00 
    

                       

                           

  

5 TUBO DE 60 CM - TUBO DE 60 CM 400,000 UN 
 

82,90 33.160,00 
    

                           

  

8 MEIO FIO MEDIDAS 80x30x15x12 - MEIO FIO MEDIDAS 80x30x15x12 300,000 UN 
 

28,50 8.550,00 
    

                           

          

Total do Participante: 
         

          

114.460,00 
   

                     

                           

  

Participante: DELCIR BOESING ART. DE CIMENTO 
    

                           

  

4 TUBO DE 80 CM - TUBO DE 80 CM 400,000 UN 
 

228,90 91.560,00 
    

                           

          

Total do Participante: 
         

          

91.560,00 
   

                     

                           

  

Participante: ELIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME 
    

                           

  

7 TUBO DE 30 CM - TUBO DE 30 CM 400,000 UN 
 

31,95 12.780,00 
    

                           

          

Total do Participante: 
         

          

12.780,00 
   

                     

                           

  

Participante: IRIO TASCA - ME 
    

                           

  

6 TUBO DE 40 CM - TUBO DE 40 CM 600,000 UN 
 

41,40 24.840,00 
    

                           

          

Total do Participante: 
         

          

24.840,00 
   

                     

                           

           

Total Geral: 
        

           

383.360,00 
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PORTARIA 3982
Publicação Nº 3870296

PORTARIA Nº 3982 DE 02 DE MAIO DE 2022
Reconduz Conselho Municipal de Alimentação Escolar para o quadriênio 2022/2026

A PREFEITA MUNICIPAL DE IOMERÊ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE
Art. 1° Reconduzir o Conselho Municipal de Alimentação Escolar para o quadriênio 2022/2026, constituída pelos seguintes integrantes:

I- Do Poder Executivo:
Titular I: Jaqueline Terezinha Deon
Suplente I: Eliane Correa Panatta

II- Das Entidades Docentes, Discentes ou Trabalhadores na Área da Educação:
Titular I: Jaqueline Meneguzzi
Suplente I: Marta Schror
Titular II: Eliane Zago Fantinel
Suplente II: Francieli Mariani Pasqual

III- Das Entidades Civis Organizadas (Lions e Escoteiros)
Titular I: Mônica Maria Gemelli Balbinot
Suplente I: Denise Zago
Titular II: Anderson Franciosi
Suplente II: Elizete Barichello Baldo

IV- Dos Pais e Professores (APP):
Titular I: Cassiane Fatima Piacentini
Suplente I: Adriane Grigolo Zanini
Titular II: Ines Kumiechick Mariani
Suplente II: Marinez Zanetti Zago

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no Diário Oficial dos Municípios – 
DOM, nos termos da Lei 524/2009.

Iomerê - SC, 02 de maio de 2022
LUCI PERETTI
Prefeita Municipal
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Ipira

prefeitura

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022 EDITAL Nº 03/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022 DEFERIMENTO 
DAS INSCRIÇÕES

Publicação Nº 3869008

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022
EDITAL Nº 03/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022
DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

Dispõe sobre o deferimento das inscrições do Concurso Público de Provas nº 01/2022 da Câmara Legislativa Municipal de Ipira.

A PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE IPIRA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando o Concurso Público de Provas nº 01/2022 da Câmara Legislativa Municipal de Ipira, originado pelo Edital nº 01/2022, de 25 
de março de 2022;

Resolve:
Art. 1º Ficam deferidas, na condição de ampla concorrência, as inscrições dos candidatos regularmente inscritos para o Concurso Público de 
Provas nº 01/2022, originado pelo Edital nº 01/2022, de 25 de março de 2022, que abre inscrições e estabelece normas para realização de 
Concurso Público de Provas para formação de cadastro reserva e provimento de cargos públicos em caráter efetivo do quadro permanente 
de pessoal da Câmara Legislativa Municipal de Ipira, na forma do Anexo Único, parte integrante deste Edital.
Parágrafo único. Não foram apresentados requerimentos de inscrição em condições especiais para realização das provas.

Art. 2º O cronograma de aplicação das provas e o ensalamento serão estabelecidos na publicação do edital de homologação das inscrições, 
nos termos do item 6.2 do Edital de Abertura.

Registre-se, Publique-se.
Ipira/SC, em 29 de abril de 2022.
ISABEL CRISTINA HILGERT KOCH
Presidente

ANEXO ÚNICO
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS Nº 01/2022
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL DE IPIRA/SC

RELATÓRIO GERAL DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
CARGO: AGENTE DE COPA E LIMPEZA
Inscrição Candidato RG(Registro Geral)
000002 CLAUDIA COLLA MAZO **740767**
000016 JULIANA MARTINAZZO PASINATO **056**
000011 MARISTELA DAMBROZ CORREA **558**
000062 MARLICE KIRST **237**
000063 ODETE RODRIGUES DE BARROS **964764**
000046 REGINA CÁSSIA VIERO **8691509**
000043 YVES ALVES TAVARES MORETTO **639.7**
TOTAL DE CANDIDATOS: 07

CARGO: AGENTE LEGISLATIVO
Inscrição Candidato RG(Registro Geral)
000051 ANA GABRIELA JUNG **417.0**
000059 BRUNA DANIELI MORENO **821**
000034 BRUNA MARIA LIESCH **286.4**
000040 CAROLINI BOVOLINI SILVEIRA **005564**
000023 CÉLIA MARA ANTUNES **04.3**
000039 CRISTINA RESE TEIXEIRA **420**
000049 DALVANA DE AZEREDO **095.4**
000028 DANIEL ALFREDO LAND **046**
000055 EDUARDO GARCIA DA SILVA KLAUS **066**
000064 EDUARDO SCHNEIDER **864**
000031 EMANUELE COMIN **237**
000003 FRANCIELI MACHADO **267719**
000006 GABRIELI CAMILA KIRST **066**
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000047 GABRIELLA APARECIDA VIERO NUNES **4.36580.25**
000041 JESSICA TAÍS FISCHER **36536**
000024 LUARA TEREZINHA BAZZI **846.1**
000022 MARCIO MARASCHINI **978**
000057 MARCOS SCHWINGEL **161**
000042 MATEUS DE SOUZA MORETTO **661.7**
000061 PALOMA NORA **147**
000008 RAFAEL EDUARDO DE SIMAS **106.6**
000036 RAMIRO VIEIRA NETO **497**
000050 ROSÂNGELA DE OLIVEIRA **943**
000066 SAIONARA SALETE DE CARVALHO FERREIRA **550**
000052 SIMARA VIEIRA **800**
000068 VEREDIANE FRANKE DE ABREU **066**
000001 VILMAR PEDRO MAZO JUNIOR **579285**
000035 WESLEY RICARDO HILGERT **106.5**
TOTAL DE CANDIDATOS: 28

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato RG(Registro Geral)
000032 ALANA GASTMANN **609**
000033 ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA **6444851**
000007 ANEMARIE RECH **085**
000053 ANGÉLICA LAZAROTTO KOCH **330**
000065 CAROLINE BATISTELLI **554**
000037 CHAYÉLLE CLARA CALEGARI **212.2**
000045 DAIANE WEIRICH **820872**
000004 DANIELI SCHWINGEL **410**
000030 ELIZIANE DOS SANTOS STEDILE MARTINS **816955**
000015 FABIANA GRAMAZIO LIMONGI **999**
000009 HOSANA VIEIRA **796**
000010 INDIANARA FRASNELLI SCHIO **164**
000056 ISABELA TOBALDINI **286.6**
000013 KATIA SOUZA DUARTE **0266809**
000069 LARISSA GERHARDT DE MORAIS **383**
000021 LUIZA EMANUELI OLIVEIRA WEBER **573**
000018 PEDRO HENRIQUE COMACHIO GRISON **169945**
TOTAL DE CANDIDATOS: 17

EDITAL 049/2022 PMI
Publicação Nº 3870082

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 049/2022 - PMI
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - PMI

O Município de Ipira torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Processo de Licitação na modalidade de To-
mada de Preço, para contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para Conclusão da Construção de Centro Multiuso 
no Município de Ipira/SC, em atenção ao contrato de repasse nº 820340/2015 – Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, 
Ministério do Turismo, conforme disposto no Anexo “A” deste Edital de Tomada de Preços 006/2022. Informações e íntegra do Edital, na 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Prefeitura Municipal, www.ipira.sc.gov.br ou pelo Telefone (049) 3558-0423 – E-mail: 
licitacao@ipira.sc.gov.br.

Ipira (SC), 03 de maio de 2022.
Rosimeri Fatima Spazini
Secretária Municipal de Cultura, Turismo Indústria e Comércio

mailto:licitacao@ipira.sc.gov.br
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EDITAL 050/2022
Publicação Nº 3871989

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPIRA
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050/2022
Pregão Presencial nº 012/2022

O Município de Ipira torna público para o conhecimento dos interessados que estará realizando Processo de Licitação na modalidade de 
Pregão Presencial, para a realização de registro de preços, futura e eventual contratação, de serviços de conserto e montagem de pneus de 
veículos e máquinas para a Frota do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações 
constantes no termo de referência deste Edital. Informações e íntegra do Edital, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na 
Prefeitura Municipal, ou pelo Telefone (49) 3558-0451 – E-mail: licitacao@ipira.sc.gov.br.

Ipira (SC), 03 de maio de 2022.
Marcelo Baldissera
Prefeito Municipal

mailto:licitacao@ipira.sc.gov.br
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Iporã do Oeste

prefeitura

EXTRATO CONTRATO 070/2022
Publicação Nº 3867775

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE - SC
EXTRATO CONTRATO Nº 070/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 088/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022
O MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE torna publico a seguinte contratação:
DO OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT COR LINHO COM VARÕES E SUPORTES PARA O REFEITÓRIO DA UNI-
DADE ESCOLAR CIEF – CENTRO INTEGRADO DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE/SC.
DO VALOR TOTAL: R$ 11.214,27 (Onze mil duzentos e quatorze reais e vinte sete centavos)
DA CONTRATANTE: Município de Iporã do Oeste/SC – CNPJ 78.485.554/0001-13
DO CONTRATADO: empresa A.M. ENXOVAIS LTDA ME CNPJ nº. 00.348.894/0001-05
DA VIGÊNCIA: Da data da assinatura até o dia 31/12/2022.
DO FUNDAMENTO: Art. 75 da Lei 14.133/21
DO FORO: Foro da Comarca de Mondaí/SC.

Iporã do Oeste/SC, 4 de Maio de 2022.
ADELIO MARX
Prefeito Municipal.
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Ipuaçú

prefeitura

ADJUDICAÇÃO PROC LIC 40/2022 TP 005/2022
Publicação Nº 3867877

ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
TOMADA E PREÇOS PREF N° 005/2022.
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 03/05/2022.
OBJETO: Contratação de empresas para a Construção de uma Creche Publica Municipal na Terra Indígena Xapecó, Aldeia Sede, no interior 
do município de Ipuaçu- SC, com área a ser construída de 1.017,23m², com fornecimento de materiais e mão de obra, com recursos de 
repasse através de Transferência Especial, do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme Processo SCC 14472/2021 e Portaria 384/
SEF de 21/09/2021 e contrapartida do Município, de acordo com as especificações e anexos do edital. VENCEDOR: PALOMA CONSTRUÇÕES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.656.330/0001-04, com sede na Av. Nereu Ramos, n. 2370 E, Sala 01, Bairro Passo dos Fortes, na cidade de 
Chapecó/SC. VALOR: R$ 2.749.426,56 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 
centavos).
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL

ADJUDICAÇÃO PROC LIC PREF 59/2022 TP 006/2022
Publicação Nº 3867882

ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
TOMADA E PREÇOS PREF N° 006/2022.
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 03/05/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para a Reforma e Revitalização de E.E.F Professora Serenita Carlesso da Silva, localizada na linha Sam-
burá, interior do município de Ipuaçu-SC, com área aproximada de 590,83 m², incluindo material e mão de obra, conforme projetos e 
memorial descritivo, com recursos financeiros da Secretaria de Estado da Educação, de acordo com a Portaria nº 444/SEF e contrapartida 
do Município. VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO: WARR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.836.528/0001-00, com sede 
na Av. 7 de Setembro, n. 333, Centro, na cidade de Maravilha/SC. VALOR: R$ 201.434,33 (duzentos e um mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais e trinta e três centavos).
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL

DÉCIMO EDITAL DE CHAMAMENTO DE CANDIDATO(A) CLASSIFICADO(A) NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Publicação Nº 3871390

DÉCIMO EDITAL DE CHAMAMENTO DE CANDIDATO(A) CLASSIFICADO(A) NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019.

A Prefeita do Município de Ipuaçu-SC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 37 da Constituição 
Federal, inciso IX do artigo 91 da Lei Orgânica do Município e de conformidade com os artigos 14 a 21 da Lei Complementar nº 011, de 14 
de junho de 2005, faz saber a todos, que fica convocado(a) a se apresentar junto ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal, 
em até 30 (trinta) dias contados da publicação do Edital no Diário Oficial dos Municípios (DOM), para a posse e exercício de cargo de provi-
mento efetivo do Poder Executivo Municipal, o(a) seguinte candidato(a) classificado(a) no supramencionado concurso publico nº 001/2019:
Servidor: C/H: Função:
MAIARA MOLLMANN 20hs Farmacêutica
JESSICA RADAVELLI 20hs Farmacêutica
ANDRESSA IOHANA GONCALVES PREZOTTO 20hs Psicóloga

O(a) Candidato(a) supra relacionado(a) deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal os seguintes do-
cumentos:

I – Carteira de Identidade;
II – Cadastro de Pessoa Física – CPF;
III – Título de Eleitor; Quitação eleitoral;
IV – Certidão de Nascimento ou Casamento;
V – Certidão de Nascimento de filhos menores (se houver);
VI – Quitação com o Serviço Militar (sexo masculino);
VII – 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes;
VIII – Número de Inscrição no PIS/PASEP;
IX – Carteira de Trabalho – CTPS;
X – Comprovante de escolaridade;
XI – Registro do respectivo Conselho Regional (para cargos de profissão regulamentada);
XII – Carteira Nacional de Habilitação (para cargos exigíveis);
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XIII – Atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo expedido pela empresa de medicina do trabalho contratada pelo Muni-
cípio – Ortoclin da cidade de Xanxerê/SC;
XIV – Alvará de folha corrida judicial, fornecida pelo Foro do domicílio do candidato;
XV – Declaração negativa de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, vedados em Lei;
XVI – Conta Bancária;
XVII – Declaração de bens e fontes de rendas;
XVIII – Termo de Posse.
A não apresentação da documentação relacionada até o prazo estabelecido implicará na exclusão definitiva do(a) candidato(a) aprovado(a) 
e convocado(a).

Caso o(a) candidato(a), por qualquer motivo, não possa assumir o cargo desta convocação, poderá solicitar, desde que o faça por escrito, 
a sua reclassificação para o último lugar dos classificados para o mesmo cargo - Item 9.6, do Edital Nº 001/2019.

O(a) candidato(a) empossado(a) e nomeado(a) entrará em exercício iniciando-se o estágio probatório conforme disposições legais vigentes. 
O local de trabalho será indicado quando da entrada em exercício e não gera direito à estabilidade de permanecer no mesmo, podendo ser 
remanejado conforme a necessidade e interesse público.

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 03 de maio de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município.

EXTRATO DO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE IPUAÇU-SC

Publicação Nº 3870560

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE IPUAÇU
EXTRATO DO TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA RURAL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU-SC.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE IPUAÇU – CNPJ Nº 95.993.028/000-83.
CONCESSIONÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA ENTRE OS RIOS – CIDI-
RIOS - CNPJ Nº 42.973.647/0001-40.
Objeto: Concessão de Direito Real de Uso, pela CONCEDENTE ao CONCESSIONÁRIO, a título gratuito e por prazo determinado, de uma área 
rural de propriedade do CONCEDENTE, medindo 7.257,72m2, sendo parte da área constante da Matrícula n. 11.971 (onze mil, novecentos 
e setenta e um) do Ofício do Registro de Imóveis de Abelardo Luz, localizada às margens da Rodovia SC – 480 - Vila União, Ipuaçu-SC.
Valor Estimado: título gratuito.
Vigência: 20 anos.
Ipuaçu, 03 de maio de 2022. CLORI PEROZA, Prefeita do Município.

HOMOLOGAÇÃO PROC LIC PREF 40/2022 TP 005/2022
Publicação Nº 3867879

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 85B15DB992FC71D40CA994D43698C683E8F9CCBD
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
TOMADA E PREÇOS PREF N° 005/2022.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022.
OBJETO: Contratação de empresas para a Construção de uma Creche Publica Municipal na Terra Indígena Xapecó, Aldeia Sede, no interior 
do município de Ipuaçu- SC, com área a ser construída de 1.017,23m², com fornecimento de materiais e mão de obra, com recursos de 
repasse através de Transferência Especial, do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme Processo SCC 14472/2021 e Portaria 384/
SEF de 21/09/2021 e contrapartida do Município, de acordo com as especificações e anexos do edital. VENCEDOR: PALOMA CONSTRUÇÕES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.656.330/0001-04, com sede na Av. Nereu Ramos, n. 2370 E, Sala 01, Bairro Passo dos Fortes, na cidade de 
Chapecó/SC. VALOR: R$ 2.749.426,56 (dois milhões setecentos e quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 
centavos).
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL
Código registro TCE: 85B15DB992FC71D40CA994D43698C683E8F9CCBD

HOMOLOGAÇÃO PROC LIC PREF 59/2022 TP 006/2022
Publicação Nº 3867883

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FEA0E4EF42C2E103F0FF91E6CFFBBDEB14BA1654
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
TOMADA E PREÇOS PREF N° 006/2022.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para a Reforma e Revitalização de E.E.F Professora Serenita Carlesso da Silva, localizada na linha Sam-
burá, interior do município de Ipuaçu-SC, com área aproximada de 590,83 m², incluindo material e mão de obra, conforme projetos e 
memorial descritivo, com recursos financeiros da Secretaria de Estado da Educação, de acordo com a Portaria nº 444/SEF e contrapartida 
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do Município. VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO: WARR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.836.528/0001-00, com sede 
na Av. 7 de Setembro, n. 333, Centro, na cidade de Maravilha/SC. VALOR: R$ 201.434,33 (duzentos e um mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais e trinta e três centavos).
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022. CLORI PEROZA - PREFEITA MUNICIPAL
Código registro TCE: FEA0E4EF42C2E103F0FF91E6CFFBBDEB14BA1654

PORTARIA Nº 080 DE 02 DE MAIO DE 2022. CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL

Publicação Nº 3868185

PORTARIA Nº 080
DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

A Prefeita do Município de Ipuaçu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em 
especial as disposições do Anexo IV, da Lei Complementar Municipal n° 013, de 14 de junho de 2005;

RESOLVE:
Art. 1º Conceder Função Gratificada para o Servidor abaixo relacionado, em conformidade com a Legislação supramencionada:
Servidor: Cargo: Função Gratificada:

JUCELE ANES DE OLIVEIRA PEDROSO Auxiliar Administrativa Direção de programas ou de execução de projetos 
do governo

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

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

Gabinete da Prefeita de Ipuaçu-SC, em 02 de maio de 2022.
CLORI PEROZA
Prefeita do Município

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.

CERTIFICO que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios- www.diariomunicipal.sc.gov.br

PROC LIC PREF 67/2022 TP 08/2022
Publicação Nº 3870744

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9F8933E6245A437F4DFED731AC66D8699420DA10
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE IPUAÇU, Estado de Santa Catarina COMUNICA que estará recebendo proposta referente ao Processo Licitatório PREF. n. 
67/2022, Tipo Tomada de Preços PREF. n. 08/2022 – Técnica e Preço, conforme segue:
Entrega de envelopes: Até às 08h30min do dia 06 de junho de 2022.
Data de abertura: A partir das 08h45min do dia 06 de junho de 2022.
Objeto: O presente edital tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços de treinamento, capacitação, 
planejamento, supervisão e apoio técnico às equipes técnicas vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social (SUAS), Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e rede de proteção à criança e ao adolescente, com ênfase na população in-
dígena do Município de Ipuaçu/SC, de acordo com as especificações e anexos do edital. A integra do Edital e demais documentos poderão 
ser obtidos no site oficial do município e junto a sede do município com a Comissão de Licitação do Município, sito a Rua Zanella n. 818, na 
cidade de Ipuaçu –SC, telefone (49) 34490045.

Ipuaçu - SC, em 03 de maio de 2022.
CLORI PEROZA - Prefeita Municipal
Código registro TCE: 9F8933E6245A437F4DFED731AC66D8699420DA10.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 940

CT PREF 79/2022
Publicação Nº 3869115

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 789BF1928A5C9AC6465BAB8D56740197EEAFE127

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Ipuaçu 
EXTRATO DO CONTRATO N. 79/2022 
Contratante: Município de Ipuaçu 
Contratado: WARR CONSTRUTORA. 
Objeto: Contratação de empresa para a Reforma e Revitalização de E.E.F Professora Serenita 
Carlesso da Silva, localizada na linha Samburá, interior do município de Ipuaçu-SC, com área 
aproximada de 590,83 m², incluindo material e mão de obra, conforme projetos e memorial 
descritivo, com recursos financeiros da Secretaria de Estado da Educação, de acordo com a 
Portaria nº 444/SEF e contrapartida do Município. 
Valor: R$ 201.434,33 (duzentos e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e três centavos) 
Licitação: Processo Licitatório nº. 059/2022 Tomada de Preço PREF nº.006/2022 
Dotação: 26. 
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022.  
CLORI PEROZA – Prefeita Municipal. 
789BF1928A5C9AC6465BAB8D56740197EEAFE127 
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CT PREF 80/2022
Publicação Nº 3869123

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6C2F61F808573D05FB31661A74E3EB264A989558

 

Estado de Santa Catarina 
Município de Ipuaçu 
EXTRATO DO CONTRATO N. 80/2022 
Contratante: Município de Ipuaçu 
Contratado: PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI. 
Objeto: Contratação de empresas para a Construção de uma Creche Publica Municipal na 
Terra Indígena Xapecó, Aldeia Sede, no interior do município de Ipuaçu- SC, com área a ser 
construída de 1.017,23m², com fornecimento de materiais e mão de obra, com recursos de 
repasse através de Transferência Especial, do Governo do Estado de Santa Catarina, conforme 
Processo SCC 14472/2021 e Portaria 384/SEF de 21/09/2021 e contrapartida do Município. 
Valor: R$ 2.749.456,56 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e 
seis reais e cinquenta e seis centavos). 
Licitação: Processo Licitatório nº. 040/2022 Tomada de Preço PREF nº.005/2022 
Dotação: 30. 
Ipuaçu/SC, 03 de maio de 2022.  
CLORI PEROZA – Prefeita Municipal. 
6C2F61F808573D05FB31661A74E3EB264A989558 
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Ipumirim

prefeitura

EDITAL N° 34-2022 - VAGAS 10ª CHAMADA MONITOR
Publicação Nº 3869319

EDITAL Nº 34/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.
GILSON CONTE, Prefeito em exercício de Ipumirim-SC, no uso de suas atribuições legais e considerando o Resultado Final do Processo 
Seletivo – Edital Nº 42/2021,
RESOLVE:
Art. 1º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo Edital nº 42/2021 para escolha de vagas de contratação temporária 
para o cargo de MONITOR DESPORTIVO constante no anexo que integra o presente Edital conforme local e cronograma a seguir:
Local: Setor de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal
Data: dia 06 de maio de 2022, sexta-feira;
Horário: 8h30min

Art. 2º A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato, não podendo ser realizada por meio de procuração.

Art.3º - Para o procedimento de escolha de vagas será observado todos os itens do Edital nº 42/2021 e os casos omissos serão resolvidos 
pela Comissão de Elaboração e Execução do Processo Seletivo.

Art. 4º Esgotadas as possibilidades de preenchimento de vagas por candidatos classificados no Processo Seletivo Edital nº 42/2021, as vagas 
remanescentes serão ofertadas e poderão ser preenchidas sequencialmente por candidatos presentes na Chamada Pública regida por meio 
do Edital 35/2022.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, o presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Ipumirim – SC, 03 de maio de 2022.
Gilson Conte
Prefeito em exercício

VAGAS CHAMADA PROCESSO SELETIVO EDITAL 42/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

DATA: 06/05/2022
HORÁRIOS: 8h30min
LOCAL DA CHAMADA: Setor de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal
ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, 230, Bairro Centro – Ipumirim/SC
LOCAL DE TRABALHO Carga Horária Nº de vagas

Secretaria da Saúde 10 horas 1

1. Só serão chamados para a escolha das vagas os candidatos aprovados no teste de seleção.
2. A escolha de vagas deverá ser efetuada pelo próprio candidato obedecendo à ordem de classificação.
3. Para escolha de vagas e contratação será respeitado o Edital 42/2021 e as demais disposições vigentes.

Ipumirim – SC, 03 de maio de 2022.
Gilson Conte
Prefeito em exercício

EDITAL N° 35-2022 - CHAMADA PUBLICA MONITOR DESPORTIVO
Publicação Nº 3869334

Edital nº 035/2022 – Chamada Pública

EDITAL Nº 035/2022 DE 03/05/2022 - CHAMADA PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE VAGA DE MONITOR DESPORTIVO
A Secretaria Municipal da Saúde, por este ato administrativo, torna público o presente edital da CHAMADA PÚBLICA, realizada com funda-
mento no art. 12, I e II, da Lei Complementar n. 178/18, para provimento de possíveis vagas remanescentes do Processo Seletivo Edital 
42/2021 para o cargo de Monitor Desportivo.
O presente Edital de Chamada Pública destina-se à seleção de profissional para o preenchimento de possível vaga remanescente para fun-
ção de Monitor Desportivo.
1.1 Em razão da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e considerando que as atividades a serem 
desenvolvidas inerentes aos cargos dispostos neste Edital são consideradas essenciais, os profissionais contratados por meio deste Edital 
deverão trabalhar de forma PRESENCIAL e NÃO PERTENCER AO GRUPO DE RISCO,
1.1.2 Os candidatos interessados deverão comparecer pessoalmente ou por representante devidamente autorizado no Setor de Recursos 
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Humanos, rua Dom Pedro II, 230, Centro, neste município às 9h do dia 06 de Maio de 2022 (sexta-feira). Munidos da documentação per-
tinente.

2. QUADRO DE VAGAS
2.1. Secretaria Municipal de Saúde (10 horas)
Possíveis vagas de Monitor Desportivo não preenchidas por candidatos classificados no Processo Seletivo Edital nº 42/2021, convocados 
para escolha de vagas através do edital nº 34/2022.

3. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DE VAGA MONITOR DESPORTIVO
3.1. Habilitação Mínima Bacharelado em Educação Física (Resolução nº 7/2004/CNE e Resolução nº 4/CNE, de 6 de abril de 2009) ou Licen-
ciatura em Educação Física ( Resolução nº 03/87/CFE), e registro no Órgão Fiscalizador da Profissão.
3.2 Ter 18 anos completos.
3.3. Havendo dois ou mais candidatos interessados na vaga o primeiro critério de desempate será curso de especialização, segundo critério 
maior tempo de exercício na área específica, persistindo o empate, ficará com a vaga o mais idoso.
3.4. Estarão habilitados a concorrer às vagas quem tiver em mãos a documentação relacionada no item 3 (três) do presente edital.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 A contratação do candidato classificado depende da aprovação prévia em exame médico admissional.
5.2 Somente serão contratados candidatos inscritos na Chamada Pública, após esgotadas todas as possibilidades de contratação dos apro-
vados no Processo Seletivo 42/2021
5.3. O contratado, nos termos deste Edital, desenvolverá atividades presenciais, portanto não será concedido afastamento para atuar em 
atividade remota, bem como licença para tratamento de pessoa da família.
5.4. Conforme já mencionado no item 1.1, para participar do Processo de Chamada Pública, os candidatos interessados NÃO poderão estar 
enquadrados no grupo de risco e prestarão os seus serviços de forma PRESENCIAL.
5.5. São considerado grupo de risco os candidatos que se enquadrarem em um ou mais dos itens descritos abaixo:
a) Gestantes;
b) Pessoas que coabitam com idosos portadores de doenças crônicas;
c) Pessoas com idade superior a 60 anos; e
d) Pessoas que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema 
imunológico.
5.6. Quando da contratação, o candidato deverá preencher o Termo de Compromisso como Protocolo de Segurança/COVID-19 (ANEXO I), 
atestando que não se enquadra no grupo de risco, nos termos deste Edital, que o seu trabalho ocorrerá de forma presencial e de que está 
ciente da necessidade de seguir todos os protocolos sanitários vigentes de combate à pandemia da COVID-19, sob pena de ser automati-
camente eliminado do Processo de Chamada Pública.
5.7 Na admissão o candidato deverá apresentar os documentos exigidos pelo Departamento de Recursos Humanos.
5.8 Os casos omissos nesse edital serão julgados pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde

Ipumirim/SC, 03 de Maio de 2022.
Gilson Conte
Prefeito em exercício

ANEXO I

REQUERIMENTO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA

Eu, ____________________________________________________________, portador do documento de identidade nº______________, 
CPF nº_______________, DECLARO, sob as penas da lei, que não me enquadro no grupo de risco, nos termos do Edital de Chamada Pública 
nº 21/2022, que estou ciente que o meu trabalho ocorrerá de forma presencial e da necessidade de seguir todos os protocolos sanitários 
vigentes de combate à pandemia da COVID-19.

DECLARO, também, que estou ciente de que eventual declaração falsa implicará na imediata interrupção do meu contrato com a Adminis-
tração Pública.

Ipumirm__________________________/_____, em ______ de ____________ de 202__.
Assinatura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 63-2022-DECORAÇÃO-COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER/PM
Publicação Nº 3869357

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6851DF5F478AF35ABB574C9A4CB7F29EA86016FE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Publicação do extrato contratual nos termos do § Único do art. 61 da Lei 8.666/93.
Contrato Administrativo Público Nº 63/2022
Processo licitatório: Edital de Licitação da Modalidade de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2022, Processo de Licitação n° 63/2022, homo-
logado em 03 de maio de 2.022.

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço (material + mão de obra), para a instalação e montagem da decoração, para o 
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evento em comemoração ao dia das mulheres, com o tema: "SÓ PARA MULHERES", a ser realizado no dia 07 de maio de 2022, com inicio 
previsto para as 13hs30min, no Ginásio de Esportes Municipal, conforme justificativa anexo.
VALOR: R$ 8.450,00 (oito mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Assinatura: 03/05/2022 Vigência: 08/05/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM
Contratado: DANIELI FERNANDA BAUTITZ PEREIRA -ME, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na AVENIDA BRASIL Nº 341, BAIR-
RO: CENTRO, CIDADE DE IPUMIRIM-SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 45.457.832/0001-70.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2022/PM
Publicação Nº 3870750

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BE2A48BF1288C4DEF93B3083939861661A38A228
MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
Estado de Santa Catarina
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 64/2022

GILSON CONTE - PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO, torna público para conhecimento dos interessados que está realizando DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, na forma da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, tendo por fundamento legal o inciso II, 
cujo objeto é: a contratação de apólice de seguros, para veículos da frota do Municipio, conforme justificativa anexo. Esclarecimentos e 
informações, poderão ser obtidos junto a Secretaria de Administração e Finanças, no prédio da Prefeitura Municipal, cidade e município de 
Ipumirim - SC, telefones (49) 3438-3422 ou (49) 3438.3429, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas em dias considerados úteis, 
mediante requerimento específico.

Ipumirim - SC, 03/05/2022
GILSON CONTE
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

PORTARIA 350-2022 - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Publicação Nº 3869316

PORTARIA N° 350/2022 de 03 de maio de 2022
NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CMMA.
GILSON CONTE, Prefeito em exercício do Município de Ipumirim/SC, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais.

NOMEIA
Art. 1° - Ficam nomeados os seguintes membros para constituírem o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA;

Representantes do Executivo:
Titular: João Valdomiro Nicodem
Titular: Diego Spricigo
Titular: Janiel Giron
Suplente: Gerson Wildner
Suplente: Rafael Lisboa Motchy
Suplente: Tatiane Zanella

Representantes do CDL:
Titular: Marivane Toldo
Suplente: Adilson da Rosa

Representantes do Sindicato da Agricultura Familiar:
Titular: Marisete Colpani
Suplente: Claudiomir Cerutti

Representantes do CREA
Titular: Vania Gasperini
Suplente: Daiana Mara Puntel
Art. 2° - Revogadas as disposições em contrario, a presente portaria produzirá efeitos a partir de 03 de maio de 2022.

Gilson Conte
Prefeito em Exercício
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PORTARIA 351-2022 - LICENÇA PRÊMIO MARISA ROSSETTO
Publicação Nº 3871164

 ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

PORTARIA N°. 351/2022 de 03 de Maio de 2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

O Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125 da Lei 
complementar 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, da administração 
direta e indireta.

C O N C E D E
À MARISA ROSSETO, matrícula 93, Licença Prêmio de 330 (trezentos trinta) dias, a partir de 09 de maio de 2022 a 03 de abril de 2023.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 09 de Maio de 2022.

Ipumirim - SC, 03 de Maio de 2022.
GILSON CONTE
Prefeito em Exercício

PORTARIA 352-2022 - LICENÇA PRÊMIO ROSELEI REGERT
Publicação Nº 3871173

 ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPUMIRIM

PORTARIA N°. 352/2022 de 03 de Maio de 2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO A PEDIDO.

O Prefeito Municipal em exercício de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de acordo o artigo 125 da Lei 
complementar 001/2002, de 26 de setembro de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, da administração 
direta e indireta.

C O N C E D E

À ROSELEI REGERT, matrícula 538, Licença Prêmio de 60 (sessenta) dias, a partir de 11 de maio de 2022 a 09 de Julho de 2022.

Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria produzirá efeitos a partir de 11 de Maio de 2022.

Ipumirim - SC, 03 de Maio de 2022.
GILSON CONTE
Prefeito em Exercício



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 946

ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO PL Nº 4, CP Nº 2-2022-CONCESSÃO HOSPITAL
Publicação Nº 3868268

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM              

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

-

Ipumirim - SC

CONCORRÊNCIA

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  2/2022 - CC

4/2022

30/03/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 3 de Maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM              , reuniram-se os membros da

Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 13/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº

4/2022, Licitação nº. 2/2022 - CC, na  modalidade de Concorrência p/ Compras e Serviços.

Outorga, nos termos da Lei Complementar 62 de 05 de maio de 2009, de concessão de direito real de uso de imóvel público, atualmente

utilizado como unidade básica de saúde, cuja destinação deverá ser a implantação de unidade hospitalar e contratualização de serviços de

saúde nos termos da Portaria 1.034 de 05 de maio de 2010 expedida pelo Ministério da Saúde e respectivo Plano Operativo, conforme

Termo de Referência anexo I do edital.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  4/2022    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO neste ato sem representante presente.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a

documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

-

No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 13/2021, de 06 de janeiro de

2021,reuniu-se para abertura do presente certame licitatório. Apresentou-se para participar da licitação a empresa:

BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO neste ato sem representante presente. Mesmo sem a

presença de representantes, a Comissão de licitação realizou a filmagem de todos os atos realizados, durante a audiência,

por meio do sistema audiovisual.  A empresa acima transcrita não se credencia como Microempresa. A Comissão de

licitação, procedeu a verificação no cadastro, sendo que a empresa participante não apresentou qualquer espécie de

restrição. As consultas passam a integrar a documentação do certame, conforme o item 5.1.5 do edital. Ato continuo a

Presidente apresenta os envelopes da documentação e da proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados por todos

os presentes. Dando continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes da documentação, os quais foram

abertos e conferidos pela Comissão de licitação. Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que a licitante

acima transcrita apresentou a documentação conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando, portanto

habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Considerando que no item 8.2 prevê a

possibilidade da abertura dos envelopes contendo as Propostas, a comissão de licitação decide abrir o envelope contendo

a Proposta.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 JUCILENE GOLDONI CALIARI

LAUDECIR FRANCIO

TATIANE ZANELLA

CLAUDIOMIR ACCDROLLI

Ipumirim,  3  de  Maio  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DO PL Nº 4, CP Nº 2-2022-CONCESSÃO HOSPITAL
Publicação Nº 3868273

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM              

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

-

Ipumirim - SC

CONCORRÊNCIA

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  2/2022 - CC

4/2022

30/03/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 3 de Maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM              , reuniram-se os membros da

Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  13/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para

fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  4/2022, Licitação nº 2/2022 - CC, na modalidade de Concorrência p/

Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as

propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Outorga, nos termos da Lei Complementar 62 de 05 de maio de 2009, de concessão de direito real de uso de imóvel público, atualmente

utilizado como unidade básica de saúde, cuja destinação deverá ser a implantação de unidade hospitalar e contratualização de serviços de

saúde nos termos da Portaria 1.034 de 05 de maio de 2010 expedida pelo Ministério da Saúde e respectivo Plano Operativo, conforme

Termo de Referência anexo I do edital.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  5/2022    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão:

Em seguida a Comissão de Licitação da início a abertura do envelope contendo a Proposta Comercial da empresa:

BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO neste ato sem representante presente, onde a mesma

foi conferida e rubricada pela comissão de licitação. Após analise criteriosa da proposta constatou-se que a empresa

estava em conformidade com o presente Edital. Declara-se vencedora a empresa: BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO

SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO, com o valor de R$ 11.880.000,00 (onze milhões, oitocentos e oitenta mil reais). Abre-se

prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, conforme artigo 109 parágrafo 6º da Lei 8.666/93.Nada mais

havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada pelos membros da comissão presente.

Item

Participante:

Especificação

6947

-

BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL- HOSP. SÃO CAMILO

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1

Outorga, nos termos da Lei Complementar 62 de 05 de maio

de 2009, de concessão de direito real de uso de imóvel

público, atualmente utilizado como unidade básica de saúde,

cuja destinação deverá ser a manutenção de unidade

hospitalar e contratualização de serviços de saúde nos

termos da Portaria 1.034 de 05 de maio de 2010 expedida

pelo Ministério da Saúde e respectivo Plano Operativo,

conforme justificativa anexo.

Mês 60,00  

0,0000

198.000,00    11.880.000,00   

Total do Participante -------->

11.880.000,00   

_________________________

Total Geral ---------------------->

11.880.000,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 

representantes das proponentes.

 JUCILENE GOLDONI CALIARI

LAUDECIR FRANCIO

TATIANE ZANELLA

CLAUDIOMIR ACCDROLLI

Ipumirim,  3  de  Maio  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº 63, DL Nº 26-2022-DECORAÇÃO DIA DA MULHER
Publicação Nº 3868594

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CE8001793119807AAD0EC4FE8E490163C078FDF8

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM                  

CNPJ:

AV. DOM PEDRO II, 230

C.E.P.:

82.814.575/0001-02

89790-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

-

Ipumirim - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  26/2022 - DL

63/2022

02/05/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal Em Exercício,   GILSON CONTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela

legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo

exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

DANIELI FERNANDA BAUTITZ PEREIRA-ME     (11024)

1

contratação de empresa para prestação de serviço (material +

mão de obra), para a  instalação e montagem da decoração,  para

o evento em comemoração ao dia das mulheres, com o tema: "SÓ

PARA MULHERES", a ser realizado no dia 07 de maio de 2022,

com inicio previsto para as 13hs30min, no Ginásio de Esportes

Municipal, conforme justificativa anexo.

SER 1,00  0,0000 8.450,00    8.450,00

Total do Fornecedor: 8.450,00

Total Geral: 8.450,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

63/2022

26/2022-DL

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

03/05/2022

contratação de empresa para prestação de serviço (material + mão de obra), para a  instalação e 

montagem da decoração,  para o evento em comemoração ao dia das mulheres, com o tema: "SÓ PARA 

MULHERES", a ser realizado no dia 07 de maio de 2022, com inicio previsto para as 13hs30min, no 

Ginásio de Esportes Municipal, conforme justificativa anexo.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Ipumirim,   3   de  Maio   de   2022.

----------------------------------------------------------------------

GILSON CONTE

PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

----------------------------------------------------------------------

Hilário Reffatti - Prefeito de Ipumirim
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Iraceminha

prefeitura

DECRETO 041 2022
Publicação Nº 3868039

 Decreto N.° 041/2022, de 29 de Abril de 2022.
Designa Comissão Municipal Especial para realização e acompanhamento de Concurso Publico e dá outras providencias.

JEAN CARLOS NYLAND, Prefeito Municipal de Iraceminha, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 99 da 
Lei Orgânica Municipal de 05 de julho de 1990:

DECRETA:
Art. 1° - Ficam nomeados os membros integrantes da Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Publico que terá por objetivo e 
finalidade o auxílio à Administração para idealizar, organizar, coordenar, fiscalizar e acompanhar provas realizadas pelos candidatos.
PRESIDENTE: MARISTELA TIBOLLA
SECRETARIA: ELIANE PROVENSI LARGO
MEMBRO I – FABIANO DE MARCO
MEMBRO II – TIONES EDIEL FRANZEN
MEMBRO III – PATRICIA ZEN LUNKES

Art. 2° - Compete a Comissão: acompanhar e avaliar as tarefas executadas pela empresa contratada e pelos candidatos nas provas escri-
tas e práticas, sempre de acordo com o contido no regulamento geral do Edital. A Comissão poderá ainda, requisitar recursos humanos, 
financeiros, materiais, equipamento e instalações necessárias para concretização do objetivo, mediante a autorização do chefe do Executivo 
Municipal.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Iraceminha, (SC), 29 de Abril de 2022.
JEAN CARLOS NYLAND
Prefeito Municipal

PORTARIA 153 2022
Publicação Nº 3869299

PORTARIA N° 153/2022, 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE
Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 04 (QUATRO) dias, a Sra. DAIANES DOMINGAS RABUTKA, funcionária efetiva no 
cargo de AUXILIAR DE DENTISTA, com 40 horas semanais e lotação na Secretaria Municipal de Saúde. A partir desta data, conforme ates-
tado médico.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 02 de Maio de 2022.
ROBERTO FORESTI
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 154 2022
Publicação Nº 3869305

PORTARIA N° 154/2022, 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE
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Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 05 (CINCO) dias, a Sra. SILVANE HELENA MASS SALING, contratada em Caráter 
Temporário (ACT) conforme classificação do Teste Seletivo 001/2021, no cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ACS, com lotação 
na Secretaria Municipal de Saúde. A partir desta data, conforme atestado médico.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 02 de Maio de 2022.
ROBERTO FORESTI
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 155 2022
Publicação Nº 3869307

PORTARIA N° 155/2022, 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE
Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 05 (cinco) dias, a Sra. Sra. NELSI STRAPAZZON, funcionária efetiva no cargo de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, com lotação na Secretaria de Municipal de Assistencial Social e Habitação. A partir desta data, conforme 
atestado médico.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 02 de Maio de 2022.
ROBERTO FORESTI
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e Publicado em data supra.

PORTARIA 156 2022
Publicação Nº 3869308

PORTARIA N° 156/2022, 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRACEMINHA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 99 da Lei Orgâ-
nica Municipal de 05 de Julho de 1990 e o que determina a Lei Complementar Municipal Nº 086/2018 de 17 de Dezembro de 2018, Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais de Iraceminha.

RESOLVE
Art. 1° - CONCEDER Licença Tratamento de Saúde por 05 (cinco) dias, a Sra. CLECI VALCARENGHI, ocupante do cargo efetivo de PROFESOR 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA, com carga horária de 20 horas semanais e lotação na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes. A partir 
desta data, conforme atestado médico.
Art.2° - Esta portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Iraceminha/SC, 03 de Maio de 2022.
ROBERTO FORESTI
Prefeito Municipal em exercício

Registrado e Publicado em data supra.
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Irani

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 5/2022
Publicação Nº 3868292

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AAE01CFFF3039423207E2AA4F6DA508D64D227EF
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2022
MODALIDADE Tomada de Preço TP5/2022
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): AAE01CFFF3039423207E2AA4F6DA508D64D227EF
O MUNICÍPIO DE IRANI torna público, que fará Licitação na modalidade MODALIDADE Tomada de Preço Contratação de empresa, do ramo 
de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), para execução de obra de cons-
trução/ampliação/reforma/recuperação/acessibilidade do prédio da Prefeitura de Irani, com área edificada de 1.818,00 m² localizada na Rua 
Eilírio de Gregori esquina com a Valdecir Ângelo Zampieri, Bairro Centro, neste Município. A obra foi viabilizada via recursos próprios e de 
transferência especial conforme Portaria 390 SCC 00176 45 2021 SIE, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma 
Financeiro e demais documentos constantes do Anexo I deste Edital.
Recebimento de Envelopes: até às 11:30hrs do dia 19/05/2022.
Abertura: às 14:00hrs do dia 19/05/2022.
Informações complementares: Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados na home page www.irani.sc.gov.br, link "Licitações". 
E demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Irani - Rua 
Eilirio De Gregori, 207, Centro - no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, pelo telefone: (49) 3432-3214, ou 
ainda pelo e-mail licitacao@irani.sc.gov.br.
Irani-SC, 03 de maio de 2022.
ALUÍSIO DELINO BAVARESCO – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 6/2022
Publicação Nº 3871489

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 74C1394A365F976BBDCC0FD442E90C2C52517DBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2022
MODALIDADE Tomada de Preço TP6/2022
Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): 74C1394A365F976BBDCC0FD442E90C2C52517DBA
O MUNICÍPIO DE IRANI torna público, que fará Licitação na modalidade MODALIDADE Tomada de Preço Contratação de empresa especia-
lizada, do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), para execução 
de obra de reforma e ampliação do Ginásio Municipal Modesto Tortelli, localizada na Rua José Kades, 854, centro, neste Município, com 
recursos advindos do Portaria nº 384 e recursos próprios, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Financeiro e 
demais documentos constantes do Anexo I deste Edital.
Recebimento de Envelopes: até às 11:30hrs do dia 20/05/2022.
Abertura: às 14:00hrs do dia 20/05/2022.
Informações complementares: Edital em inteiro teor está à disposição dos interessados na home page www.irani.sc.gov.br, link "Licitações". 
E demais informações poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal de Irani - Rua 
Eilirio De Gregori, 207, Centro - no horário das 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, pelo telefone: (49) 3432-3214, ou 
ainda pelo e-mail licitacao@irani.sc.gov.br.
Irani-SC, 03 de maio de 2022.
MARIA INEZ DE BASTIANI – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
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Irineópolis

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022
Publicação Nº 3869902

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 25/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022
VALIDADE: 12 (DOZE MESES)

1º Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 28/2022, de fornecimento que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Irineópolis e a 
empresa Walendowsky Distribuidora de Combustível Ltda.

O Município de Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, município de Irineópolis, Santa 
Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Rodrigo Antonio Jurck, brasileiro, solteiro, no exercício do Cargo de Secretário da Adminis-
tração e Finanças, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, interior do Município de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o 
n.º 089.370.669-80 e portador da cédula de identidade n.º 5.064.770-SSP/SC, de acordo com a Portaria nº 057/2021 de 25 de janeiro de 
2021, e a empresa Walendowsky Distribuidora de Combustíveis Ltda, estabelecida na Rua Alberto Muller, nº 5000, bairro Limeira, Município 
de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.356-165, CNPJ 01.602.498/0001-25, pelo seu representante, Sr. Ivan José Walendowsky 
Filho, inscrito no CPF sob n° 909.518.409-91 e RG 17/R 1.923.303 SSP/SC, infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNE-
CEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 
e Decreto Municipal n° 3796/2020 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 16/2022, 
para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do Processo Licitatório nº 25/2022, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
seguintes, tem justo e aditado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Facultado pelo artigo 65, inciso I, alínea b, parágrafo 1º , da Lei Federal n°. 8.666/93, consolidada e Cláusula Oitava da Ata de Registro de 
Preços nº 28/2022, de acordo com o parecer contábil do Senhor Julio Cesar Quadros – CRC/SC 038851/O-8, parecer jurídico da Senhora 
Ana Maria Onevetch – OAB/SC 45.815- A, e deferido pelo Senhor Lademir Fernando Arcari – Prefeito Municipal, em 03 de maio de 2022, 
fica de comum acordo alterado o valor descrito na Cláusula Primeira da Ata de Registro de Preços nº. 28/2022.

CLAUSULA SEGUNDA
Pela execução do objeto aditado, a Contratante pagará a Contratada o valor de R$ 11.570,00 (onze mil quinhentos e setenta reais), con-
forme abaixo discriminado:

Item 02: Gasolina Comum – 89.000 litros – valor anterior R$ 6,55 Total R$ 582.950,00 – valor reajustado R$ 6,68 – valor total: R$ 
594.520,00, sendo o valor aditivado de R$ 11.570,00. CLAUSULA TERCEIRA
Permanecem inalteradas as demais clausulas do mencionado instrumento contratual.
E, para que este Contrato passe a produzir seus jurídicos e legais efeitos, leva a chancela das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que também o firmam.

Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
RODRIGO ANTONIO JURCK
Secretário de Administração e Finanças

IVAN JOSÉ WALENDOWSKY FILHO
WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Testemunhas:
Nome: Andressa Teska
CPF: 080.378.539-57

Nome: Valdir Marafigo
CPF: 017251.289-30

ATA RP PROC 13/2022 PM
Publicação Nº 3868047

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2022 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
EMPRESA VENCEDORA: SAULO MARCEL DOS SANTOS EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O PERIODO DE 12 MESES, 
COM ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2022
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:

SAULO MARCEL DOS SANTOS
Item Produto Unidade Marca Qtd Valor Unitário Valor Total

04

TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) 60 CM X 1,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) COM DIAMETRO 
NOMINAL INTERNO DE 60 CM, COMPRIMENTO 1 METRO 
E ENCAIXE MACHO FÊMEA

UNIDADE KPM 1.700 R$124,63 R$211.871,00

VALOR TOTAL R$ 211.871,00 (DUZENTOS E ONZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2022 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
EMPRESA VENCEDORA: ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O PERIODO DE 12 MESES, 
COM ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2022
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:

ARTECIM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

Item Produto Unidade Marca Qtd Valor Unitário Valor Total

06

TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) 1,00 X 1,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) COM DIÂMETRO NO-
MINAL INTERNO DE 100 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E 
ENCAIXE MACHO FÊMEA.

UNIDADE ARTECIM 720 R$310,90 R$223.848,00

09 MEIO-FIO DE CONCRETO DE 0,10 X 0,30 X 1,00 M UNIDADE ARTECIM 2.000 R$22,30 R$44.600,00
VALOR TOTAL R$ 268.448,00 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
EMPRESA VENCEDORA: CIMENTELA INDUSTRIA DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O PERIODO DE 12 MESES, 
COM ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2022
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:

CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTD

Item Produto Unidade Marca Qtd Valor Unitário Valor Total

05

TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) 80 CM X 1 METRO
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) COM DIAMETRO NOMI-
NAL INTERNO DE 80 CM, COMPRIMENTO 1 METRO E ENCAIXE 
MACHO FÊMEA

UNIDADE CIMENTELA 900 R$228,50 R$205.650,00

08

TUBO DE CONCRETO ARMADO (PS2) 2,00 X 1,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA2) COM DIÂMETRO NOMINAL 
INTERNO DE 200 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E ENCAIXE 
MACHO FÊMEA.

UNIDADE CIMENTELA 20 R$2.199,00 R$43.980,00

VALOR TOTAL R$ 249.630,00 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
EMPRESA VENCEDORA: WEBER ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O PERIODO DE 12 MESES, 
COM ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2022
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:
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WEBER ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA

Item Produto Unidade Marca Qtd Valor Unitário Valor Total

01
TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) 0,20 X 1,00
TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) COM DIAMETRO NOMINAL INTERNO 
DE 0,20 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E ENCAIXE MACHO E FEMEA

UNIDADE WEBER 120 R$25,95 R$3.114,00

03
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40 CM X 1,00 M
TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) COM DIÂMETRO NOMINAL INTERNO 
DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E ENCAIXE MACHO FÊMEA.

UNIDADE WEBER 840 R$43,90 R$36.876,00

07
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) 1,50 X 1,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO (PA1) COM DIÂMETRO NOMINAL INTERNO 
DE 150 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E ENCAIXE MACHO FÊMEA.

UNIDADE WEBER 980 R$729,00 R$714.420,00

VALOR TOTAL R$ 754.410,00 (SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2022
EMPRESA VENCEDORA: CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O PERIODO DE 12 MESES, 
COM ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 17 DE FEVEREIRO DE 2022
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:

CIMENTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

02

TUBO DE CONCRETO SIMPLES MEDINDO 0,30 CM X 1,00 M
TUBO DE CONCRETO SIMPLES (PS1) COM DIÂMETRO NOMINAL IN-
TERNO DE 30 CM, COMPRIMENTO DE 1 METRO E ENCAIXE MACHO 
FÊMEA.

UNIDA-
DE

POSTEFI-
BRA 720 R$34,60 R$24.912,00

VALOR TOTAL R$ 24.912,00 (VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS)

IRINEÓPOLIS, 03 DE MAIO DE 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI- PREFEITO MUNICIPAL

ATA RP PROC 33/2021 PM
Publicação Nº 3868050

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE 12 MESES
No dia 27/07/2021, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 390/2020, reuniram-se com a finalidade 
de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das 
empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
E BRINQUEDOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO: NÚCLEO EDUCACIONAL GUILHERME BOSSOW, NÚCLEO ESCOLAR 
PRESIDENTE ADOLFO KONDER, GRUPO ESCOLAR ZÉLIA MILLES, GRUPO ESCOLAR DALMO EDSON SFAIR, ESCOLA MUNICIPAL NOSSA 
SENHORA APARECIDA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEDRA BRANCA, CENTRO 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL RIO VERMELHO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ, conforme especificações constantes no edital de 
Pregão Presencial Nº 14/2021. Sendo assim obteve o seguinte resultado:
Papelaria São Bento Ltda EPP

Item Quant Produto Marca Valor unitário 
R$ Valor total R$

07 90

PAR DE RAQUETE DE TÊNIS DE MESA – CABO CLÁSSICO RETO E BORRACHA 
LISA. COMPOSIÇÃO: MADEIRA E BORRACHA. PESO APROXIMADO: 166 G. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,3 X 15 X 25,5CM. FOLHA: 6 MM. BORRACHA: 1,5 
MM.

Vollo Sports 45,68 4.111,20

21 30
JOGO DE MALHA - 4 MALHAS DE FERRO FUNDIDO COM 9CM/500GR (CADA)
APROXIMADAMENTE. 02 PINOS DE MADEIRA QUE MEDEM 20CM DE ALTURA COM 
35MM DE DIÂMETRO E PESAM 150GR EM MÉDIA.

Tacolandia 348,20 10.446,00

23 30
KIT COM 10 UNIDADES DE CONES DE AGILIDADE 24 CM - CONE AGILIDADE 
FUNCIONAL DE PVC CONE PLÁSTICO FLEXÍVEL. TAMANHO: 24CM CORES: VARIA-
DAS (LARANJA / LIMAO / AZUL / AMARELO E VERMELHO).

Rithmonn 58,74 1.762,20
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24 14
ESCADA AGILIDADE TREINAMENTO FUNCIONAL DE NYLON - ESCADA PARA CIR-
CUITO E TREINAMENTO DE AGILIDADE COM 9 DEGRAUS. DIMENSÕES: APROXI-
MADAMENTE 3,95 X 0,58CM (CXL). PESO: 300G.

KL Master 116,84 1.635,76

29 25 KIT BOLA DE TENIS COM 03 UNIDADES. MATERIAL: FELTRO E BORRACHA. DIÂ-
METRO: 20 CM. SALTO 900-100CM. COR: AMARELO. PESO: 58 GR. Convoy 99,00 2.475,00

32 40 JOGO DA MEMÓRIA (ASSUNTOS DIVERSOS). MATERIAL EM MDF. 40 PEÇAS, 
50X50X3 MM (CADA). EMBALAGEM: ESTOJO EM MDF, 226X124X40 MM. Simque 44,48 1.779,20

34 12

CONJUNTO BOLAS DE BORRACHA EM CORES SORTIDAS. CONJUNTO COM 08 
UNIDADES Nº 4 (21 A 22 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESO 70 A 75 GRAMAS). 
SEM VALVULA (NÃO É INFLÁVEL). PRODUTO CERTIFICADO E APROVADO PELO 
INMETRO.

Pista e Campo 82,84 994,08

42 18

BOMBA DE AR (ENCHER BOLA): TECNOLOGIA DOUBLE ACTION, QUE INFLA 
NOS DOIS SENTIDOS. COMPOSIÇÃO: TUBO: POLICARBONATO. HASTE: ACRI-
LATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO. T HANDLE: POLIPROPILENO. FECHOS: 
ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO. TECNOLOGIA: DOUBLE ACTION. 
AGULHA EM LIGA DE ZINCO COM TAMPA DE BORRACHA. MANGUEIRA DE AR EM 
BORRACHA COM NYLON E LIGA DE ZINCO. DEVE ACOMPANHAR 02 AGULHAS 
(BICO) E 01 MANGUEIRA.

Penalty 65,00 1.170,00

Valor total de R$ 24.373,44 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Marcio Scholl ME

Item Quant Produto Marca Valor
unitário R$

Valor
total R$

10 300
ARCOS/BAMBOLÊ - MEDIDAS APROXIMADAS: 800MM X 800MM X20MM A 
900MM X 900MM X 20MM. MATERIAL: TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE 2MM - PEAD.

Sonho de 
criança 15,90 4.770,00

11 110 PETECA DE BADMINTON - TAMANHO: 7CM X 7CM X 25CM. COMPOSIÇÃO: 
PRODUZIDA EM NYLON E CORTIÇA. PESO: 100G. KIT COM 06 UNIDADES. Vollo 98,70 10.857,00

12 55 PAR DE RAQUETE DE BADMINTON. MATERIAL: ALUMÍNIO/NYLON – COMPRI-
MENTO: 65-68 CM. LARGURA: 20-21 CM PESO: 450 - 500G. Vollo 175,80 9.669,00

18 05 CORDA DE NYLON FINA PARA REDE DE VOLEIBOL (20M). Redesport 29,95 149,75

40 13

CAIXA DE BLOCOS DE MONTAR COM NO MÍNIMO 330 PEÇAS. CONTENDO 
NO MÍNIMO 20 PINOS COM RODAS, NO MÍNIMO 100 PINOS SIMPLES, NO 
MÍNIMO 85 PINOS TRIPLOS, NO MÍNIMO 100 PINOS DUPLOS, NO MÍNIMO 
25 PINOS QUÁDRUPLOS E 01 CAIXA COM TAMPA. FEITO EM MATERIAL DE 
QUALIDADE E COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO.

Sonho de 
criança 199,00 2.587,00

Valor total R$ 28.032,75 (vinte e oito mil trinta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Regis Comércio de Brinquedos Ltda EPP

Item Quant Produto Marca Valor
unitário R$

Valor
total R$

02 100

BOLA DE VÔLEI: ACABAMENTO COSTURADO EM COURO SINTÉTICO, DE ALTA 
QUALIDADE. SUPERFÍCIE EM COURO SINTÉTICO DE QUALIDADE SUPERIOR MA-
CIA. COSTURADA. TAMANHO 5. CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 65CM – 67CM. 
PESO APROXIMADO: 260 - 280 G. PAINÉIS COSTURADOS.

Poker 95,30 9.530,00

06 300 BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA – PRO. MATERIAL: SINTÉTICO. DIMENSÕES DO 
PRODUTO (CIRCUNFERÊNCIA): 13 CM. PESO APROXIMADO: 20 G. Aeosidan 3,36 1.008,00

14 60 DISCOS DE FRISBEE. PRODUZIDO COM POLIETILENO. PESO: 90 GRAMAS; DIÂ-
METRO: 21 CM; CONTER ESTRIAS ANTIDERRAPANTES; Pangue 99,25 5.955,00

36 10

KIT COM 10 BRINQUEDOS DE VINIL PARA BEBÊ (DIVERSOS): ANIMAIS. ATÓXICO 
- NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS A SAÚDE DA CRIANÇA. POSSUIR SELO 
DO INMETRO. MACIO. LAVÁVEL. ALTA QUALIDADE. TAMANHOS E FORMATOS 
ESPECIAIS PARA BEBÊ. CANTOS ARREDONDADOS PARA NÃO MACHUCAR. DIMEN-
SÕES APROXIMADAS DE CADA ITEM: 11 CM ALTURA X 09 CM LARGURA.

Maralex 328,72 3.287,20

39 15 BONECA DE BORRACHA: BONECA BEBÊ COM CHUPETA. EM MATERIAL DE BORRA-
CHA MACIA. TAMANHO MÍNIMO DE 30 CM. Milk 189,00 2.835,00

Valor total R$ 22.615,20 (vinte e dois mil seiscentos e quinze reais e vinte centavos)

Sergio Correia de Siqueira ME

Item Quant Produto Marca Valor
unitário R$

Valor
total R$
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19 08

RAQUETE DE TÊNIS DE CAMPO. COMPRIMENTO: 27.5" / 69,9 CM. ENCORDOADA: SIM. 
NÍVEL DE JOGO: INICIANTE. NÍVEL DE POTÊNCIA: MÉDIO. PADRÃO DE CORDAS: 16 
VERTICAIS / 19 HORIZONTAIS. PESO (COM CORDA): 291 G.PESO (SEM CORDA): 274 
G. TAMANHO DA CABEÇA: 112 IN². TECNOLOGIA: V-MATRIX, STOP SHOCK, AIRLITE 
ALLOY.

Hyper 298,00 2.384,00

20 45

BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM OFICIAL. CONFECCIONADA COM POLIURETANO. CIR-
CUNFERÊNCIA APROXIMADA: 68-70 CM. CÂMARA (6D): 100% BORRACHA BUTÍLICA. 
PESO APROXIMADO: 470-500 G. COMPOSIÇÃO 100% MICROFIBRA. SEM COSTURA. 
MIOLO: REMOVÍVEL. PRESSÃO: 7 - 9 LBS. TECNOLOGIA: CÁPSULA SIS.

Sky 89,00 4.005,00

22 12

SLACKLINE DE 15 METROS - CATRACA PRO BLACK REFORÇADA HASTE LONGA FEITA 
EM AÇO COM 3,50MM DE ESPESSURA. CAPACIDADE DE CARGA 5 TON (5.000KG ). 
FATOR SEGURANÇA: 2:1. COMPRIMENTO DA CINTA: 15 MTS. LARGURA: 50MM. MA-
TERIAL FITA: POLIÉSTER. CATRACA: COM TRAVA DE SEGURANÇA, AÇO REVESTIDO E 
REFORÇO DOS DOIS LADOS. MODELO FITA: FLAT DE POLIÉSTER COM TRAMA PLANA. 
CAPACIDADE CATRACA: 5 TON ( 50KN). CAPACIDADE FITA: 3 TON ( 30KN ) FATOR SE-
GURANÇA: 2:1. CONTEÚDO DO KIT 01 – FITA FLAT DE POLIÉSTER COM TRAMA PLANA 
15 METROS, COM LOOP DOBRADO E REFORÇADO NA PONTA.

Staflex 228,40 2.740,80

35 10 BOLA DE VINIL COLORIDAS. KIT COM 10 BOLAS. MEDIDA: 15-20 CM DE DIÂMETRO. 
PESO: 50-60 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: VINIL. CORES E DESENHOS SORTIDOS. Apolo 39,30 393,00

38 10

CAMINHÃO CEGONHEIRA (BRINQUEDO): CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DE OU-
TROS VEÍCULOS, POSSUINDO UM SISTEMA DE RAMPA SUPERIOR QUE DESCE PARA 
CARREGAR E DESCARREGAR, ACOMPANHA NO MÍNIMO 04 VEICULOS EM CORES 
DIVERSAS. TAMANHO APROXIMADO DA CEGONHEIRA: 32 CM COMPRIMENTO X 6,5 CM 
LARGURA X 11 CM ALTURA.

Roma 87,70 877,00

41 100

BOLA DE HANDEBOL. MATERIAL: POLIURETANO. COMPOSIÇÃO: POLIURETANO. 
MÍNIMO DE: PESO 325 – 400G. CIRCUNFERÊNCIA: 54 – 56 CM. 32 GOMOS. CÂMARA 
AIRBILITY FEITA EM BORRACHA BUTÍLICA, ACABAMENTO DE BASE E REVESTIMENTO 
EXTERNO COM PELÍCULA ADERENTE.

New ball 174,45 17.445,00

Valor total R$ 27.844,80 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)

Isza Comercio e Atacado Eireli EPP

Item Quant Produto Marca Valor
unitário R$

Valor
total R$

05 10

BOLA DE FUTSAL PRO. DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA: ULTRA FUSION: ASSEGURA MENOR 
ABSORÇÃO DE ÁGUA, SEM PERDER A MACIEZ. MICRO POWER: OFERECE MAIOS MACIEZ 
NO MOMENTO DO TOQUE. CÁPSULA SIS: DENTRO DA CÂMARA, ISOLA A AGULHA, GARAN-
TINDO EXCELENTE RETENÇÃO DE AR. COM CÂMARA DE BUTIL. PESO DO PRODUTO: 300 
- 330 GR. COSTURA: SEM COSTURA. CIRCUNFERÊNCIA: 62 - 64 CM. COMPOSIÇÃO: 60% 
BORRACHA, 15% POLIURETANO, 13% POLIÉSTER, 12% EVA.

Penalty 177,50 1.775,00

08 25 CORDA DE PULAR - COMPRIMENTO APROXIMADO: 2,30M. MATERIAL: PVC COM MANOPLA 
DE ESPUMA. MB FIT 70,00 1.750,00

09 130 CORDA DE PULAR - COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, CABOS DE MADEIRA (EMPUNHA-
DEIRA) E CORDA DE NYLON. Pangue 19,80 2.574,00

13 70

KIT DE FRESCOBOL (2 RAQ. E 1 BOLA) - RAQUETE: CORPO EM MADEIRA COM GRIP EM 
EVA. BOLA: BORRACHA.
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- RAQUETES COM GRIP EM EVA COLORIDA/ FEITA DE 100% MADEIRA TRANÇADA DE 
PINUS REFLORESTADA;
- LARGURA DA RAQUETE: 18CM;
- COMPRIMENTO DA RAQUETE: 40CM;
- ESPESSURA DA RAQUETE: APROX. 1,5CM;
- PESO DA BOLA: 70-80 GR;
- DIÂMETRO DA BOLA: 70MM;
- CIRCUFERÊNCIA DA BOLA: 19CM;

Silme 66,30 4.641,00

27 125

BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA NÚMERO 10 – VÁLVULA (BICO) SUBSTITUIVEL, COM 
BORRACHA LISA QUE POSSUA TEXTURA EM RELEVO, CONTRIBUINDO PARA SER ANTIDER-
RAPENTE AO MANUSEIO. PESO: 260-280G. DIÂMETRO: 152-160 MM. CIRCUNFERÊNCIA: 
46-50 CM. ALTA RESISTÊNCIA. TEXTURA EM RELEVO. ACABAMENTO: MATRIZADA.

Silme 38,35 4.793,75

28 50
BOLA INICIAÇÃO DE BORRACHA NÚMERO 08 – CIRCUNFERÊNCIA: 38 - 40 CM. PESO: 
140-160 G. DIÂMETRO: 122-127 MM. ACABAMENTO: MATRIZADA. MATERIAL: BORRACHA. 
MIOLO LUBRIFICÁVEL E SUBSTITUÍVEL. ALTA RESISTÊNCIA. TEXTURA EM RELEVO.

Silme 32,85 1.642,50

30 80
CONE DE TRÂNSITO: CONE PVC LARANJA E BRANCO. BASE QUADRADA, MEDIDAS: 30CM 
COMPRIMENTO BASE. 30CM LARGURA BASE. 50CM ALTURA. POSSUIR FURO NA LATERAL 
DA PONTA SUPERIOR.

Kteli 28,70 2.296,00

31 50
CONE DE TRÂNSITO: CONE PVC LARANJA E BRANCO. BASE QUADRADA, MEDIDAS: 30CM 
COMPRIMENTO BASE. 30CM LARGURA BASE. 75CM ALTURA. POSSUIR FURO NA LATERAL 
DA PONTA SUPERIOR

Kteli 88,75 4.437,50
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33 15

JOGO ALINHAVO: INDICADO PARA O TRABALHO INICIAL DE COORDENAÇÃO MOTORA 
FINA. OS ORIFÍCIOS FORMAM DESENHOS DE LINHAS CUJO TRAÇADO ENCONTRA-SE NA 
ESCRITA DAS PALAVRAS OU DESENHOS. MATERIAL EM MDF. MÍNIMO 10 CADARÇOS E 10 
PLACAS COM DESENHOS DIFERENTES, 250X250X4 MM (CADA). EMBALAGEM: ESTOJO DE 
MDF 300X250X70MM.

Funda-
mental 98,70 1.480,50

37 10 KIT COZINHA INFANTIL (15 PEÇAS): CONTENDO 01 FOGÃOZINHO; 03 PANELAS; 06 TA-
LHERES; 02 PRATOS; 03 UTENSÍLIOS. NAS CORES: ROSA/ROXO/AZUL/BRANCO. 99 Toy 87,00 870,00

Valor total R$ 26.260,25 (vinte e seis mil duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos)

Astor Staudt Comércio de Produtos Educativos Eireli EPP

Item Quant Produto Marca Valor
unitário R$

Valor
total R$

01 90
BOLA DE BASQUETE OFICIAL – MATERIAL/COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 90% BORRACHA. 
CÂMARA: BUTIL. CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 72-76 CM. PRESSÃO (LBS) 7 - 9 LBS. 
MIOLO: REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. PESO APROXIMADO: 620 - 660G.

Ideia 65,00 5.850,00

03 08

BOLA DE VÔLEI OFICIAL - PRO 6.0 - FABRICADA EM MICROFIBRA. MATERIAL MACIO. 
CÂMARA: AIRBILITY. MIOLO: REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. PRESSÃO: 4-5 LBS. PESO 
APROXIMADO: 270G - 290 G. CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA: 66 CM. TECNOLOGIA: 
CÁPSULA SIS; TERMOTEC.

Nedel 97,20 777,60

04 100
BOLA DE FUTSAL - COSTURADA. CIRCUNFERÊNCIA: 62 - 64 CM. MATERIAL LAMINADO 
PU COM ALTA PERFOMANCE, MACIEZ E CONFORTO. MIOLO CÁPSULA SIS. CONSTRUÇÃO 
TERMOTEC. PESO APROXIMADO: 400 - 440 GR.

Nedel 81,60 8.160,00

15 120
PETECA OFICIAL – BASE: BORRACHA. PRESILHA: POLIPROPILENO PP. PENA: DE PERU. 
PRESILHA PLÁSTICA PERMITINDO A PADRONIZAÇÃO E O ALINHAMENTO PERFEITO DAS 
PENAS.

Nedel 27,00 3.240,00

16 05

PAR DE REDE DE FUTSAL. FIO 4MM NYLON. DIMENSÕES: 3,20M NA LARGURA, 2,10M DE 
ALTURA, 1,00M DE RECUO INFERIOR E 0,60M DE RECUO SUPERIOR - MALHA: 12X12CM 
- FIO: CONFECCIONADA NO FIO 2MM - MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 
100% VIRGEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V) - COR: BRANCA.

Nedel 156,50 782,50

17 05

REDE DE VOLEIBOL. FAIXAS: 2 LONAS DE ALGODÃO. REDE COM COSTURA DUPLA. MATE-
RIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO 
(U.V). LONA SUPERIOR: 4 CM DE LARGURA . MEDIDAS: 1,0 X 10,00 M. FIO: 2MM NYLON. 
POSSUIR ENCAIXE PARA VARETAS.

Nedel 156,00 780,00

25 15 KIT 20 CONES CHAPEU CHINES PARA TREINO DE AGILIDADE - TAMANHO: 5 CM DE ALTU-
RA, 20 CM DE LARGURA. MATERIAL: PVC FLEXÍVEL. DIVERSAS CORES. Nedel 118,85 1.782,75

26 14 KIT AGILIDADE 8 CONES FURADOS E 4 ESTACAS. CONES FURADOS 24 CM COM 8 PEÇAS 
+ 4 ESTACAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO PARA OS CONES FURADOS. MATERIAL: PVC. Nedel 218,70 3.061,80

Valor total R$ 24.434,65 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Irineópolis 02 de maio de 2022
LADEMIR FERNANDO ARCARI
PREFEITO MUNICIPAL

ATA RP PROC 53/2021 PM
Publicação Nº 3868041

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2021 – PM
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021
EMPRESA VENCEDORA: KERBER MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA

OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 1000 TONELADAS DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE), COM CAP, 
PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO, PARA O PERIODO DE 12 MESES, COM 
ENTREGA PARCELADA.

VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021
VALORES CONFORME TABELA ABAIXO:

Item Quantidade Unidade Descrição Valor unitário R$ Valor total R$

01 1000 Tonelada CBUQ (Concreto Betuminoso Usina-
do Quente), com CAP 445,00 445.000,00
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IRINEÓPOLIS, 03 DE MAIO DE 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI- PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA AO DECRETO Nº 4.212/2022
Publicação Nº 3868056

ERRATA AO DECRETO Nº 4.212/2022.

O Setor de Serviços Gerais da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS (SC), pela presente,

ADMITE erro material no Decreto Nº 4.212, de 29/04/2022, publicado sob nº 3862833 no DOM/SC em 02/05/2022, Edição nº 3843, pg. 
695, tornando-o nulo para todos os efeitos legais.

Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
IVETE CARDOSO FRONCZAK
Coordenadora do Setor.

PORTARIA Nº 240/2022
Publicação Nº 3871490

PORTARIA Nº 240/2022, de 03 de maio de 2022.
INSTAURA PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência e atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e no que dispõe o Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar 
n º 007/2001 de 15/10/2001, e,

CONSIDERANDO a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE no Processo nº @REP 20/00422386;

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar procedimento de Tomadas de Contas Especial com a finalidade de apurar os fatos referentes a possíveis irregularidades 
na contratação mediante dispensa de licitação de fundação privada destinada ao apoio à educação e pesquisa para a prestação de serviços 
de desenvolvimento institucional no que tange a capacitação e treinamento do corpo técnico de profissionais da Administração realizada 
pela Fundação de Apoio à Educação, pesquisa e extensão da Unisul – FAEPESUL visando a análise de redução e diagnóstico de gestão de 
despesas em pessoal.

Art. 2º Constituir Comissão formada pelos servidores MARCELA ADELEVA CIARINI, matrícula nº 2005, IRIS BAY, matrícula nº 2049 e ELTON 
ALESSANDRO RUCKL NICOLUZZI, matrícula nº 2197, para, sob a presidência do primeiro, realizar, a partir da publicação deste ato e no 
prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a Tomada de Contas Especial, em conformidade com o disposto na 
Instrução Normativa nº 13/2012, visando a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e eventual quantificação do dano decorrente 
em face da em tese não comprovação da execução dos serviços de capacitação contratados com fundamento nas Dispensas de Licitações 
nº 005/2018 e nº 002/2019.

Art. 3º Durante a condução da Tomada de Preços será oportunizado a empresa investigada o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Irineópolis (SC), 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº235/2022
Publicação Nº 3868875

PORTARIA N º. 235/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do ar-
tigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR até a data de 05/06/2022, os efeitos da Portaria 463/2021, de 15/10/2021, com redação dada pelas Portarias nº 
523/2021, 563/2021, 077/2022, 118/2022 e 159/2022, que dispõem sobre a contratação em caráter Temporário do servidor ARIEL ARINO 
DOS SANTOS, para exercer as atividades de Condutor de Balsa, visando o atendimento temporário e excepcional na área da Infraestrutura, 
para cumprimento da demanda da Balsa de travessia do Rio Timbó, em função da não existência de outros condutores habilitados pela 
Marinha do Brasil, na categoria MAC, como também pelo fato da inexistência desses profissionais aprovados em concurso público ou teste 
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seletivo vigente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 06/05/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº236/2022
Publicação Nº 3868882

PORTARIA N º. 236/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do ar-
tigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR até a data de 06/06/2022, os efeitos da Portaria 411/2020, de 09/11/2020, com redação dada pelas Portarias nº 
450/2020, 077/2021, 522/2021, 564/2021, 078/2022, 119/2022 e 160/2022, que dispõem sobre a contratação em caráter Temporário do 
servidor IVO WEINFURTER, para exercer as atividades de Condutor de Balsa, visando o atendimento temporário e excepcional na área 
da Infraestrutura, para cumprimento da demanda da Balsa de travessia do Rio Timbó, em função da não existência de outros condutores 
habilitados pela Marinha do Brasil, na categoria MAC, como também pelo fato da inexistência desses profissionais aprovados em concurso 
público ou teste seletivo vigente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 07/05/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº237/2022
Publicação Nº 3868890

PORTARIA N º. 237/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do ar-
tigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 2º - PRORROGAR até a data de 21/06/2022, os efeitos da Portaria 535/2021, de 24/11/2021, com redação dada pelas Portarias nº 
565/2021, 079/2022, 120/2022 e 161/2022, que dispõem sobre a contratação em caráter Temporário do servidor LINEKER RICARDO TE-
RESKA, para exercer as atividades de Motorista, visando o atendimento temporário e excepcional na área da Infraestrutura, na forma de 
contratação direta, sob Contrato de Trabalho nº 49/2021, em função da não existência de aprovados (as) em Concurso Público vigente, para 
recomposição da vaga de servidor efetivo, exonerado a pedido.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar de 22/05/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº238/2022
Publicação Nº 3868898

PORTARIA N º. 238/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do ar-
tigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001,
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RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR até a data de 23/06/2022, os efeitos da Portaria 086/2022, de 25/02/2022, com redação dada pela Portaria nº 
121/2022 e 217/2022, que dispõem sobre a contratação em caráter Temporário do servidor LUCIANO ROBERTO JURCK, para exercer as 
atividades de Motorista, visando o atendimento temporário e excepcional na área da Infraestrutura, na forma de contratação direta, sob 
Contrato de Trabalho nº 21/2022, em função da não existência de aprovados (as) em Concurso Público vigente, para recomposição da vaga 
de servidor efetivo, exonerado a pedido.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar a partir de 24/05/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº239/2022
Publicação Nº 3868909

PORTARIA N º. 239/2022.
PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão LADEMIR FERNANDO ARCARI, usando da competência que lhe confere os itens VII e IX do ar-
tigo 65, da Lei Orgânica Municipal e no disposto no Título II – Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 
de 15/10/2001,

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR até a data de 16/06/2022, os efeitos da Portaria 197/2022, de 18/04/2022, que dispõem sobre a contratação em 
caráter Temporário do servidor LINDOMAR DE OLIVEIRA, para exercer as atividades de Operador de equipamentos, visando o atendimento 
temporário e excepcional na área da Infraestrutura, na forma de contratação direta, sob Contrato de Trabalho nº 31/2022, em função da 
não existência de aprovados (as) em Concurso Público vigente, para recomposição da vaga de servidor efetivo, exonerado a pedido.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a contar a partir de 17/05/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de Maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 - PM
Publicação Nº 3870575

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0367FA8E2E84118E63CA8F586E501B0F7F703BC7
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 30/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2022
CÓDIGO DO TCE Nº 0367FA8E2E84118E63CA8F586E501B0F7F703BC7

O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 18 de maio de 2022, às 09:00 horas, Pro-
cesso Licitatório na Modalidade Pregão Presencial, com critério de adjudicação MENOR PREÇO GLOBAL de acordo com a Lei n.º 10.520/02, 
visando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUADOS, NA ÁREA DE 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS”. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Licitações, no ho-
rário das 08:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111, e no site www.
irineopolis.sc.gov.br. 

Irineópolis, 03 de maio de 2022.
LADEMIR FERNANDO ARCARI
Prefeito Municipal

http://www.irineopolis.sc.gov.br
http://www.irineopolis.sc.gov.br
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Itá

prefeitura

ATA DE RECEBIMENTO DESISTENCIA E CONVOCAÇÃO SEGUNDO COLOCADO PL 044/2022
Publicação Nº 3868015

ATA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 DO MUNI-
CÍPIO DE ITÁ. No dia três do mês de maio de dois mil e vinte e dois às 07h45min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Itá - SC, 
sita na Praça Doutor Aldo Ivo Stumpf, nº 100, reuniram-se o pregoeiro e equipe de apoio designados pelo Decreto 174 de 01 de setembro 
de 2021, senhor Pregoeiro Delso Minski, Silviane Carla Mertins e Felipe Carlos Caumo, Equipe de Apoio, para recebimento e leitura de re-
querimento protocolado no dia dois de maio de dois mil e vinte e dois sob número 14G05K9O, pela empresa MG CONSTRUÇÕES E TERRA-
PLENAGEM EIRELI; Lido, verifica-se que o mesmo solicita a sua desclassificação dos itens 1(um) – Escavadeira hidráulica, com a justificativa 
de apesar de ser atendido em sua solicitação para adequação da máquina o prazo ficou exíguo, e do item 3 (três) com a justificativa de que 
ao iniciar os trabalhos começou a sofrer constantes intervenções, acompanhamento intenso e ininterrupto das empresas participantes do 
processo licitatório, desta forma optou em desistir destes itens. Diante dos fatos o Pregoeiro acata seu requerimento e convoca a empresa 
ENGETERR TERRAPLENAGEM E OBRAS classificada em segundo lugar nos itens um e três para apresentar a documentação de comprovação 
que seus equipamentos atendem aos requisitos do edital no prazo de três dias úteis sob pena de desclassificação. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a presente sessão lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio. Esta ata será publicada no 
Diário Oficial dos Município e lançada na internet, ita.atende.net/licitações.

Delso Minski   Silviane Carla Mertins   Felipe Carlos Caumo
Pregoeiro   Equipe de Apoio    Equipe de Apoio

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 FMS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
Publicação Nº 3871176

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que realizou Dispensa de Licitação nº 002/2022, 
em prol da empresa CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS CAUDILHOS DO OESTE, inscrita no CNPJ sob nº 78.479.441/0001-05, objetivando 
a locação de espaço com áreas externas, cancha de laço, galpão, energia elétrica e água, para realização do Projeto de Equoterapia. O 
valor a ser pago será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Fundamentação legal: Art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93. O edital estará 
disponível no site “ita.atende.net” após a homologação do Processo Licitatório e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9506. Itá – SC, 03 de maio de 2022.

JULIANA APARECIDA BATISTA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
Publicação Nº 3868156

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 763E45C33B81F50FB9B0263FE8C88FCEE348EE67
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
O Prefeito do município de Itá-SC, torna público que fará realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, no dia 20 de maio de 2022, 
visando a contratação de empresa, com fornecimento de mão de obra e materiais, para execução de reforma e de ampliação de três edi-
ficações destinadas às salas de aula, administração, laboratórios e banheiros na Escola Municipal de Educação Básica Valentin Bernardi, 
perfazendo uma área total de intervenção de 762,58m2, com a finalidade de adequar o espaço físico existente de acordo com as necessi-
dades ao que se destina (LOTE 01) e a contratação de empresa para execução do sistema de cabeamento estruturado do Prédio Azul e do 
Bloco “L” na mesma escola (LOTE 02). O edital encontra-se disponível no site “ita.atende.net” as demais informações poderão ser obtidas 
diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo telefone (49) 3458-9506. Itá-SC, 03 de maio de 2022.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal
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AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
Publicação Nº 3871012

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
O Prefeito do município de Itá, Estado de Santa Catarina, torna público que realizou Dispensa de Licitação nº 033/2022, em prol da empresa 
PLATZER DALASCIO SERVIÇOS DOCUMENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.341.933/0001-27, objetivando a contratação de empresa 
para prestação de serviço de atividades de consultoria e assessoria documental em procedimento administrativo de Regularização Fundiária 
Urbana – Núcleo São João e Núcleo Adolfo Konder. O valor a ser pago será de R$ 16.850,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta reais). 
Fundamentação legal: Art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93. O edital estará disponível no site “ita.atende.net” após a homologação do 
Processo Licitatório e as demais informações poderão ser obtidas diariamente na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e pelo 
telefone (49) 3458-9506. Itá – SC, 03 de maio de 2022.

CLEMOR ANTÔNIO BATTISTI
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PL 073/2022
Publicação Nº 3868231

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 94CE4D94AE6C7C7460A23B9F881AB855C01FE9F3

 

MUNICIPIO DE ITÁ
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2190 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 76 codigoCliente: 2190 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-1140-NKHXPGYOWHUUJ-1 - Emitido por: SILVIANE CARLA MERTINS 03/05/2022 10:00:08 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens

19/2022
Processo Administrativo: 74/2022

Ao Sr(a). Moacir Roberto Sartoretto tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto
nº 174/2021.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Pregão  Presencial  nº.  19/2022,  o(s)
participante(s):

21997 - AGROPECUARIA ZANELLA LTDA EPP
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 MANGUEIRA 1 1/2 X 3.5 100 MT METROS PLASTVALE 10.000 R$5,80 R$58.000,00
Total do Fornecedor: R$58.000,00

Itá, 3 de maio de 2022.

___________________________________
Clemor Antônio Battisti

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PL 082/2022
Publicação Nº 3870106

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9FCD884EED5EB9B00B007BB61DF46FF37E55E994

 

MUNICIPIO DE ITÁ
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2190 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 85 codigoCliente: 2190 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-1838-IIXNFKGZDHRNL-5 - Emitido por: GABRIEL GERMANO MARASCHIN 03/05/2022 14:19:11 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Dispensa de Licitação
Para Contratação de Serviços

32/2022
Processo Administrativo: 83/2022

Ao Sr(a). Moacir Roberto Sartoretto tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto
nº 157/2021.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Dispensa  de  Licitação  nº.  32/2022,  o(s)
participante(s):

416835 - R.V. TOPOGRAFIA LTDA.
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇOS  TOPOGRÁFICOS  -  MIRANTE  -  ÁREA
INDUSTRIAL 2:

A)  LEVANTAMENTO  TOPOGRÁFICO  E
PLANIMÉTRICO  DE  APROXIMADAMENTE
206.000,00  M2  DO  IMÓVEL  SOB  MATRÍCULA  Nº
4.521;
B)  LEVANTAMENTO  TOPOGRÁFICO
PLANIALTIMÉTRICO  CADASTRAL  (EDIFICAÇÕES,
REDE  ELÉTRICA,  TELEFONIA,  REDE  DE  ÁGUA,
ESGOTO,  INCÊNDIO,  ÁGUAS  PLUVIAIS)  DE
APROXIMADAMENTE 40.000,00 M2;
C)  LEVANTAMENTO  TOPOGRÁFICO  DAS
ESTRADAS DO INTERIOR E ENTORNO DO IMÓVEL
SOB MATRÍCULA Nº 4.521;
D) LEVANTAMENTO DO MIRANTE DO CARACOL;

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - LINHA SÃO ROQUE -
ÁREA INDUSTRIAL 1:

A)  LEVANTAMENTO  TOPOGRÁFICO
PLANIALTIMÉTRICO  CADASTRAL  (EDIFICAÇÕES,
REDE  ELÉTRICA,  TELEFONIA,  REDE  DE  ÁGUA,
ESGOTO,  INCÊNDIO,  ÁGUAS  PLUVIAIS)  DE
APROXIMADAMENTE 60.000,00 M2.

UNIDADE  1 R$19.825,00 R$19.825,00

Total do Fornecedor: R$19.825,00

Itá, 3 de maio de 2022.

___________________________________
Clemor Antônio Battisti

Prefeito Municipal
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Câmara muniCipal

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 02 DE MAIO DE 2022 REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.709, DE 14 
DE AGOSTO DE 2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPAL

Publicação Nº 3869149

resolução Nº 01 DE 02 DE MAIO DE 2022
Regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - no âmbito do Poder Legislativo 
Municipal.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado visando a proteção de dados pessoais;
CONSIDERANDO a necessidade de proteção da privacidade e dos dados pessoais dos cidadãos, contribuintes, terceiros, servidores, agentes 
políticos e demais titulares de dados; e
CONSIDERANDO a necessidade de adequar os processos, ativos, serviços e políticas públicas, do Poder Legislativo Municipal, em cumpri-
mento a norma,

DECRETA:
Art. 1º Esta Resolução regulamenta a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, no 
âmbito do Poder Legislativo Municipal, estabelecendo competências, procedimentos e providências, a serem observados por seus órgãos e 
entidades, visando garantir a proteção de dados pessoais, com os seguintes fundamentos:
I - o respeito à privacidade;
II - a autodeterminação informativa;
III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;
V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Art. 2º O tratamento de dados pessoais no âmbito do Poder Legislativo Municipal, deverá observar a boa-fé e ser realizado para o atendi-
mento da finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribui-
ções legais do serviço público, observado as exigências do art. 23, inciso I e II da LGPD, e art. 3º, XI, desta Resolução.
I - As hipóteses legais de tratamento de dados pessoais dos processos, ativos, políticas públicas e serviços, oferecidos e mantidos no âmbito 
do Poder Legislativo Municipal, serão identificadas no processo de mapeamento dos dados pessoais, nos termos dos artigos 7º, 11º, 14º 
e 23º, da Lei Federal nº 13.709/2018;
II – Fica definida a Carta de Serviço ao Usuário, estabelecida pela Resolução nº 01/2019 em 13 de maio de 2019, conforme Lei Federal nº 
13.460/2017, como norma regulamentadora dos documentos pessoais necessários, para acesso a cada procedimento identificado no inciso 
I deste artigo;
III – No tratamento de dados pessoais cujo acesso é público será sempre considerado a finalidade, a boa-fé e o interesse público que jus-
tificaram sua disponibilização;
IV - O tratamento posterior dos dados pessoais, cujo o acesso é público ou tornados manifestadamente públicos, poderá ser realizado para 
novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, 
assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta Lei.
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, o tratamento de dados previsto no art. 4º da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018.
§ 2º Considera-se como tratamento toda operação realizada com os dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avalia-
ção ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
§ 3º Qualquer hipótese de tratamento, deve considerar, além da LGPD, a legislação de arquivos públicos, regulamentada pelo CONARQ, a 
Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2018), e outras leis e regulamentos em vigor.
§ 4º Quando os dados pessoais estiverem contidos em documentos arquivísticos, qualquer que seja o suporte ou formato, esses dados 
poderão ser tratados no contexto da LGPD, mas os documentos arquivísticos propriamente ditos, deverão seguir os procedimentos definidos 
pela gestão de documentos.
§ 5º O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos do art. 14 
da LGPD e da legislação pertinente.
§ 5º O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma es-
pecífica e destacada, para finalidades específicas; e sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses previstas no inciso II, art. 
11 da LGPD.

DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS (LGPD)
Art. 3º Fica instituído, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, o Programa de Adequação à Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD, 
definido como um conjunto de ações e boas práticas, contendo no mínimo:
I – Designação, por ato específico do Chefe do Poder Legislativo, de um Encarregado de Proteção de Dados Pessoais na Câmara de Verea-
dores, Servidor Público Municipal, em atendimento ao art. 41 da Lei Federal nº 13.709/2018.
II – Constituição, por ato específico do Chefe do Poder Legislativo, de um Comitê de Proteção de Dados Pessoais (CMPDP) composto por 

https://guacui.es.gov.br/legislacao/detalhe/2/decreto-11983-2021.html
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Servidores Públicos Municipais, nos termos do art. 8º desta Resolução.
III – Realização de treinamentos de capacitação e conscientização dos Servidores Públicos Municipais;

IV – Realização de Mapeamento do tratamento de dados pessoais, de que trata o Art. 2º, I, de todos os processos, ativos, políticas públicas 
e serviços oferecidos e mantidos no âmbito do Poder Legislativo Municipal;

V – Revisão e proposta de alterações necessárias nas políticas de privacidade, políticas e procedimentos de segurança e proteção de dados 
pessoais, adotadas pelo Poder Legislativo.

VI – Adoção de medidas de gerenciamento de riscos no tratamento de dados pessoais, de incidentes e de riscos em Segurança da Informa-
ção, Segurança Cibernética, indicando também, os recursos tecnológicos necessários;

VII - Gerenciamento dos Termos de Consentimento das demandas recebidas dos titulares dos dados;

VIII - Adequação regulamentar e de procedimentos, quanto a aspectos legais vinculados à Proteção de Dados Pessoais.

IX - Elaboração do Relatório de Impacto a Proteção de Dados - RIPD, com base na análise de riscos

X - Elaboração do Programa de Governança em Privacidade
XI – Divulgar no sítio oficial da Câmara de Vereadores, informações das hipóteses de tratamento de dados pessoais, fornecendo informações 
claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, nos 
termos do art. 23, I, da LGPD.
§ 1º A condução de todo o processo de adequação a LGPD, de que trata o caput do deste artigo, será de responsabilidade do Presidente 
do Poder Legislativo.
§ 2º Caso haja necessidade, tendo em vista a limitação de recursos humanos e de capacidade técnica, por meio do Comitê e do Encarre-
gado, poderá ser solicitado ao Chefe do Poder Legislativo, a contratação de assessoramento ou apoio técnico especializado, no processo de 
implantação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.
§ 3º O modelo de governança a ser adotado será centralizado e irá utilizar um mesmo conjunto de recursos para toda a Instituição, elabo-
rando diretrizes e produzindo os documentos de privacidade, a partir do Comitê.
I - A exceção da centralização de que trata § 3º, se dará na elaboração de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados - RIPDs, que, devido 
à sua natureza, devem ser produzidos pelas Secretarias, a partir de diretrizes definidas pelo Comitê.

DO MAPEAMENTO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 4º O Mapeamento do tratamento dos dados pessoais, de que trata o art. 37 da LGPD e art. 3º, IV, desta Resolução, consiste no registro 
das operações de tratamento dos dados pessoais, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, e deve ser realizado no prazo máximo de 180 
dias, a contar da data de publicação desta Resolução, devendo demonstrar no mínimo:
I. Os agentes de tratamento de dados (Operador e Controlador)
II. Encarregado
III. Finalidade
IV. Dados pessoais tratados
V. Categoria dos titulares dos dados pessoais
VI. Hipóteses legais de tratamento de dados (art. 7º e 11) e previsão legal (leis municipais, decretos, carta de serviço, que regulamentam 
serviços e políticas públicas)
VII. Prazo de retenção
VIII. Transferências internacionais
IX. Fases do ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais com ativos organizacionais: coleta, retenção, processamento, compartilhamen-
to, eliminação
X. Descrição do tratamento efetuado
XI. Área e processo que o utiliza
XII. Controles de segurança e proteção de dados implementados
XIII. Indicação se o dado pessoal em questão é sensível
XIV. Se trata dados de crianças, adolescentes ou algum outro grupo de vulneráveis

§ 1º Nas fases do ciclo de vida do tratamento dos dados pessoais com ativos organizacionais, de que trata inciso IX, deste artigo, deve-se 
considerar:

I - Na fase de Coleta deve-se identificar os ativos envolvidos na coleta de dados pessoais. Esses dados podem entrar na organização por 
algum documento, algum sistema hospedado em algum equipamento localizado em local físico do órgão público. Podem ser coletados pela 
prestação de algum serviço externo ou serviço prestado pelo próprio órgão público por meio de alguma de suas unidades organizacionais.

II - Na fase de Retenção, deve-se avaliar os ativos utilizados para armazenar os dados pessoais. Esses dados podem estar armazenados 
em bases de dados, documentos, equipamentos ou sistemas. É preciso considerar também as secretarias municipais, responsáveis pelo 
armazenamento e guarda dos dados, bem como os locais físicos onde estão localizados os ativos que armazenam esses dados. Se o arma-
zenamento for em “nuvem”, por exemplo, é necessário considerar o serviço de armazenamento contratado e/ou utilizado.

III - A fase de Processamento segue a mesma linha de raciocínio das anteriores. Identifica-se os ativos onde são realizados os tratamentos 
dos dados. O tratamento pode ser realizado em documento, pode ser feito por um sistema interno ou contratado pelo órgão. É preciso iden-
tificar as pessoas (papeis organizacionais), unidade organizacionais e equipamentos envolvidos nesse tratamento. Onde estão localizadas 
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fisicamente essas unidades organizacionais e os equipamentos envolvidos nesse tratamento também são importantes.

IV - Na fase de Compartilhamento é preciso mapear os ativos envolvidos na distribuição ou divulgação dos dados pessoais para dentro e 
para fora do órgão público. Quais sistemas são usados para transmitir, exibir ou divulgar dados pessoais? Quais pessoas são destinatárias 
dessas informações? Quais unidades organizacionais, quais equipamentos são usados para tal?

V - No que se refere à fase de Eliminação, nos termos do art. 16 da LGPD, deve-se avaliar os ativos que armazenam os dados pessoais que 
possam ser objeto de: solicitação de eliminação ou descarte, devendo obedecer, nesse caso, tabela de temporalidade a ser definida pela 
Câmara de Vereadores. Os dados pessoais a serem eliminados podem estar armazenados em ativos relacionados com bases de dados, 
documentos, equipamentos ou sistemas. É necessário considerar também as unidades organizacionais responsáveis pelo armazenamento 
e guarda dos dados que possam ser objeto de eliminação ou descarte, bem como os locais físicos onde estão localizados os ativos que 
contenham dados a serem eliminados ou descartados. Se a eliminação do dado pessoal ou descarte do ativo tiver relação com solução em 
“nuvem”, por exemplo, é preciso considerar o serviço de armazenamento contratado ou utilizado

§ 2º Considera-se como ativos organizacionais, nos termos do § 1º, bases de dados, documentos, equipamentos, locais físicos, pessoas, 
sistemas, secretarias, departamentos, e, outros ativos.

§ 3º O Relatório de Inventário dos dados pessoais, resultado do Mapeamento de todos os processos, ativos, políticas públicas e serviços 
oferecidos e mantidos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, de que trata o caput deste artigo, demonstrará o conteúdo mínimo, nos 
termos do art. 23, I, da LGPD, e art. 3º, XI, desta Resolução.

§ 4º O Mapeamento de que trata o caput deste artigo, deve abranger inclusive a revisão de documentos administrativos, a exemplo de 
Editais, Contratos, Aditivos, Convênios, Termos de Parcerias, e outros, que envolvam dados pessoais, visando a adequação aos princípios, 
direitos e normas contidas na LGPD.

§ 5º Na conclusão do processo de mapeamento dos dados, de que trata o caput deste artigo, será elaborado, Relatório de Impacto de 
Proteção de Dados Pessoais – RIPD.

DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 5º O Controlador é a pessoa jurídica de direito público, Ente Federativo, Câmara de Vereadores de Itá responsável pelo cumprimento da 
Lei Geral de Proteção de Dados, e por tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, conforme art. 5º, VI, e 39 da LGPD.

Art. 6º O operador é o agente responsável por realizar o tratamento de dados em nome do controlador e conforme a finalidade por este 
delimitada, nos termos do art. 5º, VII e art. 39 da LGPD.
Parágrafo único. Com base no Mapeamento do tratamento de dados pessoais, de que trata o art. 3º, IV, desta resolução, deverá ser iden-
tificado, todos os ativos, softwares, sistemas informatizados, aplicativos e outros que, realizam o tratamento de dados pessoais, em nome 
da Câmara de Vereadores de Itá, entendidos, nos termos da LGPD, como Operadores.
I – Contempla a revisão dos documentos administrativos, para adequação das exigências da LGPD, no âmbito do Poder Legislativo, a revi-
são de todos os contratos, convênios, termos de parcerias ou documentos congêneres, mantidas entre o Controlador e Operadores, com 
inclusão de cláusulas de proteção de dados e exigência de Termos de acordos de confidencialidade e sigilo com prestadores de serviço e 
Terceiros.

DO ENCARREGADO E DO COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Art. 7º A designação do Encarregado de Proteção de dados, para os fins de atendimento do art. 41 da Lei Federal nº 13.709/2018, o art. 
3º, I, desta Resolução, deverá ocorrer por ato do Chefe do Poder Legislativo, no prazo de até 30 dias a contar da data de publicação desta 
Resolução, como responsável por garantir a conformidade do Poder Legislativo Municipal à LGPD.
§ 1º A identidade e as informações de contato do Encarregado de Proteção de dados, como canal de atendimento, devem ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, no sítio oficial da Câmara de Vereadores, em seção específica sobre tratamento de dados pessoais.
§ 2º O encarregado da proteção de dados está vinculado à obrigação de sigilo e de confidencialidade no exercício das suas funções, em 
conformidade com a Lei Federal nº 13.709 de 2018 e com a Lei Federal no 12.527 de 2011.
§ 3º O encarregado terá liberdade na realização de suas atribuições, e, preferencialmente, qualificações profissionais considerando conhe-
cimentos de proteção de dados e segurança da informação em nível que atenda às necessidades da operação da organização.
Art. 8º A constituição do Comitê de Proteção de Dados Pessoais (CMPDP), de que trata o art. 3º, II, desta Resolução, deverá ocorrer no 
prazo de até 30 dias a contar da data de publicação desta Resolução, por ato do Chefe do Poder Legislativo.
§ 1º Compete ao Comitê de Proteção de Dados Pessoais apoiar o encarregado e deliberar, dentre outras, sobre as orientações e as diretrizes 
referente à proteção de dados pessoais, buscando preservar integridade, confidencialidade, disponibilidade, autenticidade, privacidade da 
informação e a Proteção de dados.

DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Art. 9º As medidas técnicas, administartvias e de segurança, adotadas pelo Poder Legislativo, nos termos do art. 46 da LGPD, devem con-
templar a revisão e proposta de alterações necessárias nas políticas de privacidade e nas políticas e procedimentos de segurança, para 
proteção dos dados pessoais, de que trata o art. 3º, IV, desta Resolução, será realizada, com base nos resulados do Relatório de que trata 
o art. 4º, § 1º desta Resolução, com o objetivo de garantir a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios 
previstos na LGPD.

§ 1º A política de privacidade de dados pessoais, deve permanecer durante todas as fases do tratamento, que deve ser limitado quanto a 
quantidade de dados pessoais coletados, extensão do tratamento, período de armazenamento e acessibilidade ao mínimo necessário para 
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a concretização da finalidade do tratamento dos dados pessoais, considerado:

I - Especificação da finalidade - os objetivos para os quais os dados pessoais são coletados, usados, retidos e divulgados devem ser comu-
nicados ao titular dos dados antes ou no momento em que as informações são coletadas. As finalidades especificadas devem ser claras, 
limitadas e relevantes em relação ao que se pretende ao tratar os dados pessoais.

II - Limitação da coleta - a coleta de dados pessoais deve ser legal e limitada ao necessário para os fins especificados.

III - Minimização dos dados - a coleta dos dados pessoais que possa identificar individualmente o titular de dados deve obter o mínimo 
necessário de informações pessoais. A concepção de programas, tecnologias e sistemas de informação e comunicação deve começar com 
interações e transações não identificáveis, como padrão. Qualquer vinculação de dados pessoais e a possibilidade de informações serem 
usadas para identificar o titular de dados, deve ser minimizada.

IV - Limitação de uso, retenção e divulgação - o uso, retenção e divulgação de dados pessoais devem limitar-se às finalidades relevantes 
identificadas para o titular de dados, para as quais ele consentiu ou é exigido ou permitido por lei. Os dados pessoais serão retidos apenas 
pelo tempo necessário para cumprir as finalidades declaradas e depois eliminados com segurança.

§ 2º O Poder Legislativo Municipal, deve manter, dentro das suas possibilidades e estágios de desenvolvimento tecnológico, reconhecida 
política de segurança da informação, com um definido conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas, considerando 
interconexções, segurança, meios de acesso, organização e intercâmbio de informações, áreas de integração e ainda, sempre que possível, 
as normas:

I - ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013. Sistemas de gestão da segurança da informação

II - ABNT NBR ISO/IEC 27002: 2013. Código de Prática para controles de segurança da informação

III - ABNT NBR ISO/IEC 27005:2019. Gestão de riscos de segurança da informação

IV - ABNT NBR ISO/IEC 31000:2018. Gestão de riscos - Diretrizes.

V - ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019. Técnicas de segurança — Extensão da ABNT NBR ISO/ IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002 para 
gestão da privacidade da informação — Requisitos e diretrizes.

VI - Resoluções do CONARQ.

VII – Normas emitidas pelo Poder Legislativo Municipal.

§ 3º Poderá ser utilizado, como ferramenta de gestão da política de segurança da informação, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
– PDTI, que deverá relacionar o diagnóstico/planejamento/monitoramento da melhoria contínua dos recursos, processos e infraestrutura 
de TI de um determinado período.

§ 4º O Poder Legislativo Municipal, manterá, no processo de elaboração do orçamento público, a cada exercício, saldo orçamentário dispo-
nível em dotação, visando, quando for o caso, atender as lacunas que demonstram níveis altos de riscos, e adotará as medidas necessárias 
para garantir a proteção de dados dos Titulares.

RELATÓRIO DE IMPACTO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Art. 10 Nos termos do art. 4º, § 4º, desta Resolução, e, art. 38 da LGPD, a elaboração dos Relatórios de Impacto a Proteção de Dados Pes-
soais – RIPD, é de responsabilidade do Controlador, e deverão considerar os resultados apurados no mapeamento do tratamento de dados 
pessoais de que trata desta Resolução, e conter ainda, no mínimo:

I - a descrição dos tipos de dados coletados;

II - a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações

III - a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados.

Parágrafo único. O Relatório de Impacto a Proteção de Dados - RIPD, visa a identificação das não-conformidades (necessidade de ade-
quação) no tratamento de dados pessoais, apontando se há desvios entre o cenário atual e as exigências da Lei Federal nº 13.709/2018, 
como identificação de eventuais dados pessoais que não atendam aos critérios de finalidade de processamento ou do mínimo necessário, 
necessidades de alteração de processos dentro de cada estrutura organizacional, entre outros, e deverá ser divulgado no sítio oficial da 
Câmara de Vereadores.

ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE

Art.11 O Programa de Governança em Privacidade do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 50 da LGPD, terá como objetivo a 
adequação aos requisitos da LGPD, dispondo de um conjunto de atividades que serão traduzidas em ações concretas a serem atingidas, 
considerando ainda a estrutura organizacional da Câmara de Vereadores de Itá, de forma a construir uma lista de atividades que se adeque 
à realidade deste Ente, contendo no mínimo as seguintes atividades:
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I - Treinamento e Conscientização

II - Composição do Comitê de Proteção de Dados Pessoais e da Equipe de Proteção de Dados Pessoais

III - Definição da Estratégia de Proteção de Dados Pessoais

IV - Avaliação da Realidade Organizacional

V - Elaboração dos Documentos de Privacidade

VI – Implementação do Programa de Governança em Privacidade

VII - Monitoramento do Programa de Governança em Privacidade

Parágrafo único. O Programa de Governança em Privacidade deve conter ainda planos de resposta a incidentes e remediação e, políticas e 
salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade.

Art. 12 Fazem parte das medidas de boas práticas, todas as ações e mecanismos, nas áreas de segurança da informação, privacidade, go-
vernança, e outras, com objetivo de reduzir o risco e fomentar a cultura institucional de proteção de dados pessoais, protejendo os direitos 
dos titulares e atendendo os princípios e exigências da Lei Geral de Porteção de Dados – LGPD.
Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Itá- SC, 02 de maio de 2022.
Tiago Bergamaschi
Presidente da Câmara de Vereadores

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 02 DE MAIO DE 2022 "INSTITUI E NOMEIA O COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS - CPDP PARA A IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NO 
ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS

Publicação Nº 3869146

resolução Nº 02, DE 02 DE MAIO DE 2022
"INSTITUI E NOMEIA O COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CPDP PARA A IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 - LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS NO ÂMBITO DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ, SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊCIAS"

TIAGO BERGAMASCHI, Presidente da Câmara de Vereadores de ITÁ, no uso de atribuições e;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), que regula o acesso a informações pre-
visto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO, a Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), e a necessidade de prover 
mecanismos de tratamento e proteção de dados pessoais.

Art. 1º Fica instituído o COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CPDP objetivando a implantação da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD no âmbito Da CÂMARA DE VEREADORES DE ITÁ, ao qual compete deliberar, dentre outras, sobre as orientações 
e as diretrizes referente à proteção de dados pessoais a Proteção de dados:

I - Integridade da informação: Garantia de que a informação seja mantida em seu estado original, visando protege-la, na guarda ou trans-
missão, contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais;

II - Confidencialidade da informação: Garantia de que o acesso à informação seja obtido somente por pessoas autorizadas;

III - Disponibilidade da informação: Garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à informação e aos ativos correspondentes 
sempre que necessário;

IV - Autenticidade: Garantia de que a propriedade da informação é verdadeira e fidedigna tanto na origem quanto no destino;

V - Privacidade: Garantia de que as informações pessoais e da vida íntima sejam mantidas em sigilo (art. 5º, incisos X e XII, da Constituição 
Federal);

VI - Proteção de dados: Garantia de que as informações pessoais sejam utilizadas em conjunto com o estabelecimento de uma série de 
medidas de segurança para evitar danos de qualquer espécie (LGPD).

Art. 2º O COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CPDP será responsável por:

I - Realizar o mapeamento das informações pessoais geridas e tratadas pela Câmara de Vereadores de Itá;

II - Avaliar os mecanismos de tratamento e proteção dos dados existentes e propor políticas, estratégias e metas para a conformidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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Câmara de Vereadores de Itá com as disposições da LGPD;

III - Supervisionar a execução dos planos, dos projetos e das ações aprovadas para viabilizar a implantação das diretrizes previstas na LGPD;

IV - Fiscalizar e dar suporte ao encarregado de dados do Poder Legislativo de Itá para o cumprimento das suas atividades previstas na LGPD, 
bem como notificá-lo sobre qualquer tipo de não conformidade com a referida Lei;

V - Promover o intercâmbio de informações sobre a proteção de dados pessoais com outros órgãos;

VI - Orientar e auxiliar o Encarregado nas suas atribuições.

Art. 3º O COMITÊ DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - CPDP será composto pelos seguintes servidores:

I – Silvana Colossi: Assistente administrativo;
II – Diléia Marta Scheffer Cerutti: Assistente de serviços gerais;
III–Cristina Casarotto Orlando: Contadora;
IV–Ediane Serraglio: Controladoria Interna;

Art. 4º Os membros do Comitê ficam dispensados de suas atividades normais no período em que forem necessárias reuniões, estudos, e 
demais atos relacionados a implantação da legislação, o que ocorrerá de forma gradativa.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Itá/SC, 02 de maio de 2022
Tiago Bergamaschi
Presidente da Câmara de Vereadores
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Itaiópolis

prefeitura

PORTARIA Nº 708/2022
Publicação Nº 3869007

PORTARIA Nº 708, DE 02 DE MAIO DE 2022

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, com base no inciso IX, do artigo 37, 
da Constituição Federal Brasileira, nos termos da Lei nº 052, de 14 de dezembro de 1994;
Considerando que o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode pa-
rar, devendo ser, portanto, sempre contínuo, pois sua paralisação total ou até mesmo parcial poderá acarretar prejuízos aos seus usuários;
Considerando a demanda por servidores nas diversas Secretarias Municipais, especialmente na Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando que todos os vínculos temporários de serviço devem consignar prazo final, porquanto devem justificar a temporariedade e o 
excepcional interesse público;
Considerando o conteúdo do Ofício A-98/2022 protocolado junto ao Departamento de Pessoal, em 22 de abril de 2022;
Considerando a exoneração a pedido do servidor público municipal George Allan Marrocos Aristides, conforme Portaria nº 585, de 28 de 
março de 2022 e;
Considerando o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2022, homologado em 22 de abril de 2022:

RESOLVE
Admitir MARIELSON MARCINIAK, MÉDICO PSIQUIATRA, com carga horária de 10 horas semanais para, em caráter temporário, no período 
compreendido entre o dia 02 de maio a 31 de dezembro de 2022, ou até a realização de concurso público, atuar junto ao Centro de Aten-
dimento Psicossocial – CAPS.

Itaiópolis, 02 de maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 709/2022
Publicação Nº 3869013

PORTARIA Nº 709, DE 02 DE MAIO DE 2022

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, com base no inciso IX, do artigo 37, 
da Constituição Federal Brasileira, nos termos da Lei nº 052, de 14 de dezembro de 1994 e;

Considerando a posse no cargo de Médico Psiquiatra, conforme o Termo de Posse de 02 de maio de 2022:

RESOLVE
Conceder a gratificação de Médico do CAPS, prevista na Lei Complementar nº 55, de 23 de maio de 2017, ao servidor público municipal 
MARIELSON MARCINIAK, MÉDICO PSIQUIATRA, no Centro de Atendimento Psicossocial- CAPS, com carga horária de 10 horas semanais, 
a contar de 02 de maio de 2022.

Itaiópolis, 02 de maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 710/2022
Publicação Nº 3869015

PORTARIA Nº 710, DE 02 DE MAIO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, conforme disposto no capítulo IV, artigo 
101, da Lei Complementar n.º 001/92, de 1º de março de 1992 e;

Considerando o requerimento protocolado pelo servidor público municipal Gilmar Martins junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura 
de Itaiópolis, em 30 de março de 2020:

RESOLVE

Conceder a contar de abril de 2022, prêmio especial pelos vinte e cinco anos de serviço público no Município de Itaiópolis, constituído de 
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uma importância em dinheiro equivalente a duas vezes a remuneração percebida nesta data, para o servidor público municipal GILMAR 
MARTINS, AUXILIAR OPERACIONAL, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

Itaiópolis, 02 maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipa

PORTARIA Nº 711/2022
Publicação Nº 3869021

PORTARIA Nº 711, DE 02 DE MAIO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, conforme disposto no capítulo IV, artigo 
101, da Lei Complementar n.º 001/92, de 1º de março de 1992 e;

Considerando o requerimento protocolado pelo servidor público municipal Nilton Alfredo Pistoni junto ao Departamento de Pessoal da Pre-
feitura de Itaiópolis, em 13 de março de 2020:

RESOLVE
Conceder a contar de abril de 2022, prêmio especial pelos vinte e cinco anos de serviço público no Município de Itaiópolis, constituído de 
uma importância em dinheiro equivalente a duas vezes a remuneração percebida nesta data, para o servidor público municipal NILTON 
ALFREDO PISTONI, ENGENHEIRO AGRÔNOMO, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente.

Itaiópolis, 02 maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 712/2022
Publicação Nº 3869025

PORTARIA Nº 712, DE 02 DE MAIO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, conforme disposto no capítulo IV, artigo 
101, da Lei Complementar n.º 001/92, de 1º de março de 1992 e;

Considerando o requerimento protocolado pela servidora pública municipal Vanusa Jovana Kaschel Stolte junto ao Departamento de Pessoal 
da Prefeitura de Itaiópolis, em 13 de maio de 2020:

RESOLVE
Conceder a contar de abril de 2022, prêmio especial pelos vinte e cinco anos de serviço público no Município de Itaiópolis, constituído de 
uma importância em dinheiro equivalente a duas vezes a remuneração percebida nesta data, para a servidora pública municipal VANUSA 
JOVANA KASCHEL STOLTE, FISIOTERAPEUTA, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Itaiópolis, 02 maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 713/2022
Publicação Nº 3869029

PORTARIA Nº 713, DE 02 DE MAIO DE 2022.

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 71, incisos VII e IX, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, conforme disposto no capítulo IV, artigo 
101, da Lei Complementar n.º 001/92, de 1º de março de 1992 e;

Considerando o requerimento protocolado pelo servidor público municipal Victor Pedro Wielewski junto ao Departamento de Pessoal da 
Prefeitura de Itaiópolis, em 14 de abril de 2020:

RESOLVE
Conceder a contar de abril de 2022, prêmio especial pelos vinte e cinco anos de serviço público no Município de Itaiópolis, constituído de 
uma importância em dinheiro equivalente a duas vezes a remuneração percebida nesta data, para o servidor público municipal VICTOR PE-
DRO WIELEWSKI, TÉCNICO EM CONTABILIDADE, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
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e Finanças.

Itaiópolis, 02 maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 714/2022
Publicação Nº 3869031

PORTARIA Nº 714, DE 02 DE MAIO DE 2022

MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI, Prefeito do Município de Itaiópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas pelos artigos 71, incisos VII e IX da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis de 03 de abril de 1990;

Considerando que qualquer que seja o regime jurídico aplicável às trabalhadoras gestantes, não importando se de caráter administrativo 
ou de natureza contratual (CLT), mesmo aqueles ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função gratificada, ou ainda, as con-
tratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário, há 
consolidado o direito de ser afastada da atividade insalubre a gestação ou lactação;;

Considerando que a Lei Complementar nº 001, de 1º de março de 1992, preconiza em seu art. 89, que: “Art. 89 – É proibido à servidora 
gestante ou lactante o trabalho em atividade ou operações consideradas insalubres e perigosas” e;

Considerando a apresentação de atestado médico, junto ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, atestando a 
condição de gestante:

RESOLVE
Art. 1º Conceder, a contar de 02 de maio, afastamento da atividade insalubre, em razão da condição de gestante, para a servidora contra-
tada em caráter temporário DÉBORA SCHRITKI, Servente de Limpeza, com carga horária de 40 horas semanais, admitida pela Portaria nº 
106, de 03 de fevereiro de 2020, para atuar no Paço Municipal.

Art. 2º A servidora referida no Art. 1º, exercerá suas atividades em teletrabalho à disposição da Secretaria de Saúde do Município de Itaió-
polis, permanecendo nessa condição enquanto perdurar o período gestacional.

Art. 3º Ficam cessados, a contar de 02 de maio de 2022, os efeitos da Portaria nº 1.110, de 18 de novembro de 2021

Itaiópolis, 02 de maio de 2022.
MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
Prefeito Municipal

fundo muniCipal de Saúde de itaiópoliS

AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 02/2022
Publicação Nº 3869368

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 29C673381DBB2B49808387634D268E3A27951E62
Tomada de Preço nº 02/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para a reforma da cobertura do telhado da Unidade Básica 
de Saúde do Bairro Bom Jesus, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, 
Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro. Entrega dos envelopes: Até às 13:30 horas do dia 20 de Maio de 2022. Abertura dos 
Envelopes: às 13:45 horas do dia 20 de Maio de 2022. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos na Av. Tancredo Neves, 234 de 2ª à 
6ª das 08:00 às 12:00 e das 13:00 à 17:00 horas ou no site www.itaiopolis.sc.gov.br - Fone 47 3652 – 1893/1787/1163. Itaiopolis, 03 de 
Maio de 2022. Araci Gelbcke Wielewski – Secretária Municipal da Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 133/2022
Publicação Nº 3869048

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D4DDDB9EFD1A286A2859E54E135C9F195B25244
Extrato do contrato nº 133/2022. Pregão Eletrônico nº 06/2022. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo zero km para uso da Secretaria 
Municipal de Saúde de Itaiopolis para atender a demanda de encaminhamentos especializados aos atendimentos da Rede Básica dentro do 
Território Municipal e fora de Domicílio. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: Autoshow SC Veículos. Valor R$ 124.700,00. 
Itaiópolis, 03/05/2022. Araci Gelbcke Wielewski.
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Itapema

prefeitura

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 052.2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2022
Publicação Nº 3871860

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE ITAPEMA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 052/2022 – PREGÃO PRESENCIAL 04.016.2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
em equipamentos odontológicos com fornecimento de peças e mão de obra, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saú-
de, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 04.016.2022.

VENCEDOR: ODONTO PRAIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
VALOR: R$ 601.980,00 (Seiscentos e um mil, novecentos e oitenta reais).
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022.
PRAZO: 12 (doze) meses.

Itapema, 03 de maio de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 077.2021
Publicação Nº 3868736

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO 077/2021 - 2º TERMO ADITIVO

DO OBJETO: Aquisição de elevador para equipamento turístico Mirante do Encanto do Município de Itapema, conforme especificações e 
quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 07.043.2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA: SMARTMAQ LTDA
CNPJ: 24.830.205/0001-62
DO PRAZO: O presente contrato será prorrogado por 60 (sessenta) dias, a partir de 02 de maio de 2022 até 02 de julho de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 02/05/2022.

Itapema, 02 de maio de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 026.2020
Publicação Nº 3869545

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO 026/2020 – 3° TERMO ADITIVO

DO OBJETO: Contratação empresa especializada para prestação de Serviços de telecomunicações de link de internet, para atender as ne-
cessidades da Prefeitura Municipal de Itapema, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital Nº. 04.018.2020.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

CONTRATADA: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
DO PRAZO: O contrato inicial será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 01 de junho de 2022 até 31 de maio de 2023, 
conforme solicitação que se encontra anexa ao processo.
DO VALOR: O valor global do presente termo é R$ 101.850,00 (cento e um mil, oitocentos e cinquenta reias).

DATA DA ASSINATURA: 03/05/2021.
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Itapema, 03 de maio de 2021.
NILZA NILDA SIMAS
PREFEITA MUNICIPAL

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 069.2021
Publicação Nº 3870925

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPEMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO 069/2021 – 4º TERMO ADITIVO

DO OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços especializados para reforma da Unidade Escolar CMEI Ilhota loca-
lizada no Bairro Ilhota do Município de Itapema, com fornecimento de materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo,orçamento 
estimativo e cronograma físico financeiro, anexos ao processo.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA
CONTRATADA: MS PARSEVITT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.591.276/0001-00
DO PRAZO: O presente contrato será prorrogado por 45 (quarenta e cinco) dias, a partir de 04 de maio de 2022 até 18 de junho de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2022.

Itapema, 03 de maio de 2022.
NILZA NILDA SIMAS
Prefeita Municipal

Câmara muniCipal

PORTARIA 028/2022
Publicação Nº 3870862

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 028/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

EXONERA:
Art. 1º Fica exonerada a Senhora Maria Ieda Tarnowski, inscrita sob o número do CPF – 860.574.309-30, número de RG – 2.174.858, do 
cargo em comissão de Assessora Parlamentar, conforme requerimento do Vereador João Iris Romera.

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

Câmara Municipal de Itapema, em 20 de abril de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 029/2022
Publicação Nº 3870869

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 029/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONCEDE:
Art. 1º Fica concedido férias, referente ao período 2021/2022, ao servidor Artur Francisco de Oliveira.

Art. 2º Converter o período de 02/05/22 à 11/05/22 em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida, dos dias corres-
pondentes.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itapema, em 28 de abril de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC
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PORTARIA 030/2022
Publicação Nº 3870873

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 030/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONCEDE:
Art. 1º Fica concedido férias, referente ao período 2021/2022, as servidoras Grazielli Faria Zimmer Santos e Maria Eduarda Galistzki.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itapema, em 28 de abril de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 031/2022
Publicação Nº 3870879

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 031/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

NOMEIA:
ARTIGO 1º Fica nomeado senhor Gilberto Luis Matielo, inscrito sob número do CPF – 777.368.779-04, número de RG – 2856501, para o 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, conforme requerimento da Vereadora Raquel.

ARTIGO 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itapema, em 02 de maio de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC

PORTARIA 032/2022
Publicação Nº 3870884

PORTARIA LEGISLATIVA Nº. 032/2022

O Presidente da Câmara de Vereadores de Itapema, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

NOMEIA:
Art. 1º Fica nomeado senhor Alex Neucé de Souza, inscrito sob número do CPF – 07752401927, número de RG – 5510004, para o cargo em 
comissão de Assessor Parlamentar, conforme requerimento do Vereador João.

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

Câmara Municipal de Itapema, em 02 de maio de 2022.
Carlos Alexandre de Souza Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Itapema/SC
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Itapiranga

prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 54/2022
Publicação Nº 3871373

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3C6702C89AE67802D926CD1376D488B5CFF44FEF
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA
Processo Licitatório nº 54/2022
Inexigibilidade de Licitação nº 54/2022
Contratante: Município de Itapiranga
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção da Motoniveladora Volvo G710, à disposição da Secretaria 
de Transportes do Município de Itapiranga.
Fundamentação Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.
Contratado: LINCK MÁQUINAS S.A.
Valor global: R$ 52.695,74

Itapiranga – SC 03 de maio de 2022.
Alexandre Gomes Ribas
Prefeito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 1ª INSTÂNCIA Nº 02/2022
Publicação Nº 3869086

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 1ª INSTÂNCIA Nº 02/2022.

O CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA da Secretaria Municipal da Saúde de Itapiranga, no uso de suas atribuições que lhe conferem o pa-
rágrafo único do art. 186 e inciso II do art. 194 da Lei Complementar Municipal Nº 63/2013, notifica os autuados identificados no Anexo 
Único, deste Edital, a tomarem ciência quanto aos Autos de Imposição de Penalidades abaixo relacionados.
Poderá ser interposto recurso contra a autuação no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetiva notificação, na forma dos artigos 190 e 
191 da Lei Complementar Municipal Nº 63/2013. A documentação relativa à autuação encontra-se à disposição do autuado na Vigilância 
Sanitária, na Rua São José, 735, sala 1, Centro, Itapiranga/SC.
E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado o presente edital, ficando sujeito às penalidades previstas em lei.

Itapiranga, 03 de maio de 2022.

ALCENIR BENACHIO – Chefe da Vigilância Sanitária

ANEXO ÚNICO:
1. AUTUADO: LUISA CAITANO DA SILVA DOS SANTOS
CPF: 792.273.920-68
PROCESSO: 167.2021/SMS/VS
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 1ª INSTÂNCIA: 6469302345/21

EXTRATO DO DISTRATO DE EMPREGO PÚBLICO Nº 16/2022/RH
Publicação Nº 3869310

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
EXTRATO DO DISTRATO – RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DO DISTRATO DE EMPREGO PÚBLICO Nº 16/2022/RH
PARTES: Município de Itapiranga e PAULO CÉSAR NEGRI
OBJETO: Distrato do Contrato de Emprego Público nº 05/2018/RH, como Agente de Combate as Endemias em 40 horas semanais.
Itapiranga – SC. 02 de maio de 2022.
Alexandre Gomes Ribas– Prefeito
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QUADRO DE VENCEDORES PROCESSO LICITATORIO N° 43/2022
Publicação Nº 3867985

 

 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E 

IT
A

PI
R

A
N

G
A

 
C

om
pr

as
 e

 C
on

tra
to

s 
R

el
at

ór
io

 d
e 

Ve
nc

ed
or

es
 d

o 
Pr

eg
ão

 
us

aC
oe

fic
ie

nt
eL

ot
e:

 N
ão

 P
ro

ce
ss

o:
 4

3/
20

22
 L

ic
ita

çã
o:

 4
3/

20
22

 
 

Pá
g 

1 
/ 

1 
 

 IP
M

 S
is

te
m

as
 L

td
a 

At
en

de
.N

et
 - 

W
C

O
 v

:2
01

5.
04

 
Id

en
tif

ic
ad

or
: W

C
O

04
11

01
-3

43
4-

H
TV

AA
YF

XY
R

BM
B-

4 
- E

m
iti

do
 p

or
: L

AR
IS

SA
 R

O
D

R
IG

U
ES

 D
E 

LI
M

A
 

03
/0

5/
20

22
 0

9:
12

:2
3 

-0
3:

00
 

 

 

R
el

at
ór

io
 d

e 
Ve

nc
ed

or
es

 d
o 

Pr
eg

ão
 P

re
se

nc
ia

l -
 4

3 
/ 2

02
2 

 Ite
m

 
Lo

te
/P

ro
du

to
 

M
ar

ca
 

U
ni

da
de

 
Fo

rn
ec

ed
or

 
D

es
co

nt
o(

%
) 

Ín
di

ce
 J

ul
ga

m
en

to
 

De
sc

on
to

(%
) 

Ne
go

ci
ad

o 
La

nc
e/

Ne
go

ci
ad

o 
Si

tu
aç

ão
 

1 
FO

R
N

EC
IM

EN
TO

 
D

E 
PA

SS
AG

EN
S 

AÉ
R

EA
S 

 
U

N
I 

N
O

AR
 T

U
R

IS
M

O
 L

TD
A 

8 
 

0.
00

00
 

0 
 

32
2.

00
0,

00
 

 

Pr
op

os
ta

 
 

R
es

um
o 

do
s 

Fo
rn

ec
ed

or
es

 
Fo

rn
ec

ed
or

 
Ite

ns
 V

en
ce

do
re

s 
54

59
37

 - 
N

O
AR

 T
U

R
IS

M
O

 L
TD

A 
 

1 
    



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 979

ATA DA SESSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PROCESSO N. 06-2022 29.04
Publicação Nº 3867828

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 06/2022 

Objeto: Seleção de proposta tendo por objetivo a execução de plano de trabalho, com apoio 
financeiro do município, de Projeto esportivo  no atendimento às crianças, jovens e 
adolescentes, entre 05 a 15 anos através de escolinhas de iniciação esportiva na 
modalidade de  Karatê Masculino e Feminino., para a celebração de parceria entre 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o município de Itapiranga, por meio da 
formalização de termo de colaboração. (Edital de Chamamento Público n. 06/2022) 

Aos vinte e nove dias  dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, as quinze horas e trinta 
minutos, na sala do Auditório reuniu-se a Comissão de Seleção e Julgamento nomeada 
através da Portaria n. 38/2021, para proceder análise e julgamento do Plano de Trabalho da 
OSC que se habilitou no Chamamento Público n. 06/2022, para definir o selecionado. De início 
a Comissão analisou e discutiu o Plano de Trabalho apresentado pela ASSOCIACAO 
CATARINENSE DE KARATE TRADICIONAL  inscrita no CNPJ n.º 37.636.036/0001-76. 
Tendo em vista que o Plano de Trabalho foi apresentado de forma incompleta pela a OSC, a 
comissão definiu que com fundamento no item 8.4.2 do edital abrirá diligência para notificar a 
OSC para proceder, no prazo de dois dias contados do recebimento da notificação através do 
Sistema GERR, os seguintes ajustes no Plano de Trabalho: 
- adequar a descrição no objeto do Plano de Trabalho; 
- alterar a descrição da meta, onde deve constar o que pretende atender; 
- defina uma ação pra cada despesa, pois na meta consta despesa com instrutores e 
despesas de contabilidade e prestação de contas, porém está incluso numa única ação; 
- preencher  integralmente em cada ação os objetivos, forma de realização, responsáveis e 
indicadores de cada ação; 
- altere  o tipo de despesa de cada ação conforme enquadramento (quando se contratar por 
exemplo,  de uma empresa para prestação dos serviços deve ser enquadrado em “custeio - 
serviços de terceiros - pessoa jurídica”; 
- a descriçao da experiencia previa deverá ser melhor especificada e anexar comprovação 
para poder ser avaliada a Tabela n. 02 constante do item n. 7.5.3 do edital; 
- anexar também comprovação na capacidade técnica; 
Tendo em vista que o Plano de Trabalho foi apresentado de forma incompleta a Comissão de 
Seleção e Julgamento não consguiu analisar e quantificar a pontuação a ser atribuida a OSC 
conforme disposto na Tabela n. 02 constante do item n. 7.5.3 do edital. Como a OSC foi a 
unica participante do processo de seleção,  será notificada a fazer as alterações no Plano de 
Trabalho e o processo de seleção e julgamento será retomado após efetuados  os ajustes 
solicitados no Plano de Trabalho pela OSC. Nada mais a tratar deu-se por encerrada a reunião 
e ata será assinada pela Comissão. 

 

Joniel Pandolfo da Silva Marilice W. Henn   Arlete Preis 
 Presidente      Secretária          Membro 
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PORTARIA Nº 142, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871137

 

 

Portaria nº 142, de 03  de maio de 2022. 
 

 
Nomeia gestor  para a parceria  a ser firmada através 

 do Edital de Chamamento Público n. 05/2022 e dá  
 outras providências. 

 
O Prefeito de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as disposições da Lei Orgânica Municipal e o disposto na Lei Federal, de 
13.019/2014 e suas alterações; 
 
Resolve: 
 
Art. 1º Ficam nomeados como gestor titular e suplente da parceria a ser firmada através do 
Edital de Chamamento Público n. 05/2022 , os servidores abaixo relacionados: 
 
Gestor Titular:  Gilberto da Silva Borges, matrícula n. 14.705/02, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
Gestor Suplente: Enio José Pauli, matrícula n. 6723/06,  lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Desporto. 
 
Art. 2º A designação mencionada nos artigos anteriores da presente Portaria, não contam 
ônus para os cofres públicos municipais por se tratar de serviço relevante prestado ao 
Município. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 
 

Itapiranga(SC), 03 de maio de 2022. 
 

 
 

Alexandre Gomes Ribas 
Prefeito  

 
 
 
Publicada no DOM - Diário Oficial dos Municípios 
Adrissa Arnhold 
Diretora de Recursos Humanos 
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Itapoá

prefeitura

ATA 09-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869210

ATA 09/2022

DATA: 18/03/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, 
Monica Harms Soares, Patricia Cristiane Duarte Rosa e Marta Ferreira da Luz, respectivamente presidente e membros da comissão municipal 
de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, para trabalho de campo, conforme 
convocação pré encaminhada. Foram realizadas as notificações dos ocupantes das quadras 39, 43, 46 e 55 do Bairro São José I – Lotes 
doados por gestões anteriores. Na Gleba II foi realizada a notificação da senhora Rosenilda Monegate Faria, que construiu sobre rua proje-
tada ao final da Travessa Santiago. Também foi realizada a medição do Lote 10 da quadra 76 para confrontar com a topografia apresentada 
ao protocolo 1403/2022 – Maria Eugenia Bento, uma vez que o imóvel aparentemente está com desdobro e também avançando a mesma 
Rua projetada na divisa do loteamento Gleba II com Brasília, entre as quadras 75 e 78. Ainda na Gleba II foram fotografados lotes 17 da 
quadra 72, lote 23 da quadra 74, lote 08 quadra 62 para SEPLAN posicionar a construção nos imoveis, visto tratar-se de lotes com desdobro.
Sem mais, encerra-se a presente às 13:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 10-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869214

ATA 10/2022

DATA: 23/03/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, Mo-
nica Harms Soares, Patricia Cristiane Duarte Rosa, Reinilda Fiorese, Fabio Tristão Pietrangelo e Renata de Aviz, respectivamente presidente 
e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, 
para análise processual, conforme convocação pré encaminhada. Inicialmente foram debatidas e estudadas algumas particularidades do 
PRF São José I (Lotes de doações de exercícios anteriores). Considerando restarem dúvidas para alguns membros da comissão referente ao 
inciso II, do artigo 3º, do Decreto 9310, de 15/03/2018, e, inciso II, do artigo 11, da Lei 13.465/2017, a comissão delibera pela solicitação 
de parecer jurídico junto a procuradoria municipal acerca da aplicabilidade dos referidos incisos em loteamentos aprovados e com matrículas 
individualizadas. Na sequência foram analisados os processos:
Protocolo 18319/2021 – Lote 05 Quadra 85 – Gleba II - Edmir Bosio: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para lança-
mento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 1693/2022 – Lote 30 Quadra 31 – São José I – Simone Caldeira: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para 
lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 8176/2022 – Lote 01 Quadra 31 – São José I – Lucimar Aparecida Carneiro: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de 
REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 9205/2022 – Lote 09 Quadra 35 São José I – Impugnação ao Protocolo 4615/2022 – Leonir Medeiros: Agendar conciliação e 
notificar os requerentes.
Protocolo 7820/2022 – Lote 05 Quadra 35 São José I – Patrícia Medeiros: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para 
lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Sem mais, encerra-se a presente às 11:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 11-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869218

ATA 11/2022
DATA: 30/03/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, 
Monica Harms Soares, Fernanda Balbinot, Patricia Cristiane Duarte Rosa, Reinilda Fiorese, Marta Ferreira da Luz e Renata de Aviz, respecti-
vamente presidente e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 
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de fevereiro de 2022, para análise processual, conforme convocação pré encaminhada, sendo deliberado:
Protocolo 10059/2022 – Lote 211– Gleba I – Helvio Parana Paredes Ferraz: Solicita regularização pela Lei 141/1998 e lançamento da taxa 
de regularização em parcela única. DEFERIDO. Encaminhar para Setor de REURB para trâmites necessários.
Protocolo 9999/2022 – Lote 200 – Gleba I – Celio Luiz Pires: Considerando taxa de regularização quitada em novembro de 2010, solicita 
continuidade na regularização pela Lei 141/1998, com emissão de certidão para lavratura de escritura. DEFERIDO. Encaminhar para Setor 
de REURB para trâmites necessários.
Protocolo 6684/2022 – Lote 07 Quadra 78 – Gleba II – Elaine Margarete Lazarin Rosa: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de 
REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 6701/2022 – Parcial Lote 18 Quadra 74 – Gleba II – Leandro Barbosa Fernandes: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para SEPLAN 
para efetivar desdobro e cadastro individual, posteriormente, retornar ao Setor de REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 4895/2022 – Parcial Lote 18 Quadra 74 – Gleba II – Alessandro Bortotti da Silva: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para SEPLAN 
para efetivar desdobro e cadastro individual, posteriormente, retornar ao Setor de REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 1403/2022 – Lote 10 Quadra 76 – Gleba II – Maria Eugênia Bento: Requerente solicita REURB-S, no entanto não cumpre os 
requisitos da Lei 13.465/2017. DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 15321/2021 – Lote 01 Quadra 12 – Gleba II – Edina Souza da Graça: Requerente solicita REURB-S, no entanto não cumpre os 
requisitos da Lei 13.465/2017. DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 9661/2022 – Lote 30 Quadra 39 – São José I – Ivanice Mereles Batista: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB 
para continuidade no procedimento administrativo de REURB.
Protocolo 5265/2022 – Lote 02 Quadra 31- São José I - Mario José Marques Soares: DEFERIDO REURB-S. Encaminhar para o Setor de 
REURB para continuidade no procedimento administrativo de REURB.
Protocolo 3476/2022 – Lote 24 Quadra 31 – São José I – João Edson Basilio: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para o Setor de REURB para 
continuidade no procedimento administrativo de REURB.
Sem mais, encerra-se a presente às 10:30, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 12-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869220

ATA 12/2022

DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini e 
Reinilda Fiorese, respectivamente presidente e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Muni-
cipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, e convidados: Zozima Cecilia Ramos da Silva, Rubia Regina da Silva, Elaine Alves e Fabio 
Cesar C. Teixeira – representantes da associação de moradores do Bairro São José e ADEAHSC, para tratativas acerca do PRF – Projeto de 
Regularização Fundiária do São José II. Com a anuência de todos os presentes foi realizada a gravação da reunião que será reduzida a ter-
mo nesta ata e o arquivo digital arquivado anexo. Foram discutidos alguns pontos técnicos, em especial quanto à possíveis impugnações e 
ação civil publica, mas todos concordam que o PRF deverá seguir o rito do trâmite administrativo em conformidade com a Lei 13.465/2017. 
Considerando que será realizado em fases e etapas com listagens complementares de ocupantes, frisou-se a necessidade de condição 
resolutiva, impossibilitando a transferência das matrículas, na fase de registro do parcelamento do solo. Associação e ADEAHSC informam 
que o projeto está praticamente pronto, faltando apenas alguns ajustes. Valnê solicita que dentro das possibilidades sejam acatados al-
guns pedidos de desdobros realizados após levantamento topográfico já efetivado pela ADEAHSC. O engenheiro Fábio disse ser possível 
fazer estes pequenos ajustes. A associação diz que dará um prazo para os ocupantes apresentarem os documentos para estas alterações 
antes de encerrar o projeto. Apesar de o Decreto 5218/2021 estabelecer os critérios da REURB no Município, a senhora Rubia solicitou 
que o presidente da comissão encaminhasse um ofício a Associação pontuando os critérios para apresentação do PRF e a Associação se 
comprometeu em protocolar o PRF no prazo de 10 (dez) dias do recebimento do ofício. Referente ao processo das quadras 24 e 30 – São 
José II – objeto da 1º etapa, será convocada a comissão nomeada pelo DM nº 4495/2020, para deliberação e encaminhamento ao parecer 
Jurídico Municipal datado de 09 de outubro de 2020, acerca da exigência nº 51.443 do cartório de registros de imóveis de Itapoá. A su-
gestão da AMBSJ, é que seja colhido primeiramente o posicionamento positivo do judiciário sobre a possibilidade de se encaminhar o PRF 
para registro com cláusula resolutiva de inalienabilidade dos lotes por parte do loteador, para depois apresentarem o PRF etapas 2,3 e 4 do 
São José I ao setor de REURB. No entanto, a orientação da comissão, permanece, de que se protocole o PRF com as ponderações citadas 
do ofício, sem prejuízo do prazo, para que o Setor Administrativo da REURB possa tramitar questões técnicas alheias a questões jurídica, e, 
paralelamente, o município e a AMBSJ solicitarão a anuência do judiciário referente a averbação de “notícia de impedimento” de quaisquer 
transferências dos imóveis em cartório.
Sem mais, encerra-se a presente às 10:30, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 13-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869223

ATA 13/2022
DATA: 13/04/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá
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No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, 
Monica Harms Soares, Caio Cesar Zapelini, Renata de Aviz e Reinilda Fiorese, respectivamente presidente e membros da comissão municipal 
de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, para análise processual, conforme 
pauta pre encaminhada, sendo deliberado;
Quadra 57 – Gleba II: Considerando trânsito em julgado da decisão em segunda instância que julgou improcedente a ação de reintegração 
de posse, a comissão delibera pela retomada de saneamento e análise dos protocolos dos ocupantes da quadra. Devido à necessidade de 
reativar o cadastro imobiliário individual dos lotes, a comissão delibera que o setor de Cadastro reative os cadastros em nome dos reque-
rentes constantes nos protocolos de pedido de REURB, sendo realizados as adequações necessárias no decorrer do trâmite e saneamento 
individual dos referidos processos.
Protocolo 11607/2022 – Lote 211 – Gleba I – Helvio Parana Paredes Ferraz: Solicita alteração de titularidade do protocolo 10059/2022, 
bem como, a lavratura de Instrumento Público para transferência da titularidade do imóvel em nome da pessoa jurídica Helvio Parana e CIA 
incorporação imobiliária LTDA, CNPJ nº 37.363.175/0001-73. DEFERIDO. Encaminhar para o Setor de REURB para trâmites necessários.
Foram debatidos sobre PRF São José I, visita/levantamento de informações para elaboração de PRF do Balneário Brasília (área pública), bem 
como, alguns tópicos da legislação e cronograma de implantação de infraestrutura.
Sem mais, encerra-se a presente às 11:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 14-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869226

ATA 14/2022
DATA: 20/04/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, 
Caio Cesar Zapelini, Renata de Aviz, Patricia Cristiane Duarte da Rosa, Marta Ferreira da Luz e Reinilda Fiorese, respectivamente presidente 
e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, 
para análise processual, conforme pauta pre encaminhada.
Ao iniciar a reunião surgiram algumas dúvidas e questionamentos frente as demandas da REURB e a aplicação da Lei 13.645/2017. Con-
siderando a presença dos novos membros da equipe, foram repassadas informações do trâmite administrativo da REURB, a forma de 
análise processual adotada pela comissão, e, debatidos e esclarecidos temas de ordem administrativa. Referente a reunião ocorrida no dia 
05/04/2022 – Ata 12/2022 – Orientações acerca do PRF São José II, Rosilda informa que a Ata não foi publicada por não haver concordância 
por parte da AMBSJ, a qual informa não concorda com a ata mas não apontou quais tópicos gostaria de alterar ou acrescentar. A associação 
também questiona a publicação da ata com assinaturas, uma vez que, conforme tramite administrativo da comissão se publica apenas o 
texto ficando a via original assinada e lista de presença anexa ao arquivo físico. A comissão delibera pela continuidade da publicação da 
forma que vem ocorrendo, ou seja: Publicação apenas do texto e colhida assinatura na ata para arquivo. Caso haja alguma alteração pro-
posta por algum membro a mesma será realizada como ressalva na próxima ata, com aprovação dos demais. Acatado o pedido da AMBSJ, 
qual seja, constar na Ata 12/2022, os próximos atos do município referente as quadras 24 e 30 do São José II, objeto da 1º etapa. Constar 
também na Ata 12/2022, que a sugestão da AMBSJ é colher primeiramente o posicionamento positivo do judiciário sobre a possibilidade 
de se encaminhar o PRF para registro com cláusula resolutiva de inalienabilidade dos lotes por parte do loteador, para depois apresentarem 
o PRF etapas 2,3 e 4 do São José II, no entanto, a orientação da comissão, permanece, de que se protocole o PRF São José II, com as 
ponderações citadas do ofício, sem prejuízo do prazo, para que o Setor Administrativo da REURB possa tramitar questões técnicas alheias 
a questões jurídica, e, paralelamente, o município e a AMBSJ solicitarão a anuência referente a averbação de “notícia de impedimento” de 
quaisquer transferências dos imóveis.
Sem mais, encerra-se a presente às 11:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 15-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869229

ATA 15/2022
DATA: 27/04/2022
HORÁRIO: 9:00
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, Caio 
Cesar Zapelini, Renata de Aviz, Marta Ferreira da Luz, Samuel Alves da Silva, Monica Harms Soares e Reinilda Fiorese, respectivamente pre-
sidente e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro 
de 2022, para análise processual, conforme pauta pre encaminhada.
Ao iniciar a reunião Rosilda pede a palavra e explica que está tendo dificuldade com o lançamento do justo valor junto ao setor tributário. 
Rosilda explica toda a situação e solicita à membro Renata de Aviz, representante do setor tributário e Fiscal de tributos, a possibilidade de a 
mesma realizar os referidos lançamentos, uma vez que como membro da comissão está por dentro dos processos avaliados. Renata diz que 
faz os lançamentos, mas que precisa de liberação do seu superior imediato, pois sua demanda de trabalho é grande. Renata ainda sugere 
vir no Setor de REURB fazer os lançamentos pois facilita a consulta aos processos físicos, bem como, se necessário auxílio do administrativo 
da REURB para eventuais dúvidas. A Comissão delibera favorável e solicita que seja emitida CI ao gerente tributário informando acerca da 
decisão e solicitando a liberação da servidora Renata de Aviz para suprir as demandas do Setor de REURB. Na sequencia foram deliberados 
os processos conforme segue:
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Protocolo 12076/2022 – Lote 16 Quadra 43 – São José I – Carlos Alberto Borges de Abreu: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de 
REURB para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 8987/2019 – Lote 22 Quadra 70 – Gleba II - Sueli Rita de Jesus: DEFERIDO REURB-S em copropriedade com a irmã Mirian Patricia 
de Jesus. Encaminhar para Setor de REURB para emissão da CRF.
Protocolo 5819/2019 – Lote 14 Quadra 57 – Gleba II – Fátima Vieira Piazzetta: DEFERIDO REURB-S. Encaminhar para Setor de REURB para 
emissão da CRF.
Protocolo 11356/2019 – Lote 14 Quadra 43 – São José I – Apresentar comprovante de estado civil e declaração de união estável.
Protocolo 10019/2022 – Lote 05 Quadra 46 – São José I – Moisés da Silva: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB para 
continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 11619/2022 – Lote 04 Quadra 55 – João Carlos Bonk: DEFERIDO REURB-E em copropriedade com o irmão Casemiro Claudinei 
Bonk. Encaminhar para Setor de REURB para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 10630/2022 – Lote 12 Quadra 43 – São José I – Alessandra Marina Fernandes: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de 
REURB para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 10272/2022 – Lote 25 Quadra 39 – São José I – Cleuny de Fátima Souza: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB 
para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 11509/2022 – Lote 27 Quadra 55 – São José I – Iraci Alves dos Santos: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB 
para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 10335/2022 – Lote 15 Quadra 39 – São José I – Geyson Alysson Wenler Pereira: DEFERIDO REURB-E em copropriedade com Helio 
Pereira. Encaminhar para Setor de REURB para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 5625/2022 – Lote 04 Quadra 31 – São José I – Ronilda Alaila da Silva: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB 
para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 10520/2022 – Lote 05 Quadra 23 – Gleba II – Dimas Sales de Oliveira: Apresentar anuência dos irmãos.
Protocolo 7784/2020 – Lote 07 Quadra 55 – São José I – José Geraldo Grosskopf: Apresentar contrato de prestação de serviços celesc.
Protocolo 10252/2022 – Lote 25 Quadra 55 – São José I – Loreny Aparecida Costa: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB 
para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 11347/2022 – Lote 22 Quadra 43 – São José I – Camylla Agnes Ribeiro da Silva: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de 
REURB para continuidade no trâmite de regularização.
Protocolo 10533/2022 – Lote 25 Quadra 24 – Gleba II - DEFERIDO REURB-E em copropriedade com a irmã Celia Marina Cavalcanti. Enca-
minhar para Setor de REURB para lançamento do justo valor e emissão da CRF.
Protocolo 8919/2022 – Lote 23 Quadra 46 – São José I – José Carlos da Silva: DEFERIDO REURB-E. Encaminhar para Setor de REURB para 
continuidade no trâmite de regularização.
Sem mais, encerra-se a presente às 11:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.

ATA 16-2022 - CMRF - REURB -ITAPOA
Publicação Nº 3869231

ATA 16/2022
DATA: 29/04/2022
HORÁRIO: 10:30
LOCAL: Casa do Cidadão de Itapoá

No dia, horário e local supracitados, reuniram-se os senhores: Valnê Mamede de Lucena, Rosilda Aparecida Boldori, Maila Garcia Bellini, e 
Marta Ferreira da Luz, respectivamente presidente e membros da comissão municipal de regularização Fundiária, nomeados pelo Decreto 
Municipal nº 5308/2022, de 22 de fevereiro de 2022, para trabalho de campo, conforme pauta pré estabelecida. A equipe se dirigiu ao Bairro 
São José I, sendo relatório da visita técnica juntado aos referidos processos. A equipe se dirigiu ao Bairro São José I, Foram notificados mais 
uma vez os requerentes faltantes para comparecimento junto ao Setor de REURB para abertura dos processos:
Lotes 24 e 26 da Quadra 35 – Cadastro respectivamente em nome de Suzana Preisler e Maura Dias, no entanto, verificado que os dois 
imóveis atualmente pertencem ao proprietário do Bar situado no imóvel 24, conhecido como Marquinhos, o qual foi notificado.
Lote 16 Quadra 35 – cadastro em nome de Mara Lúcia dos Santos: Não havia ninguém no imóvel. Vizinha disse que estava viajando. Deixada 
notificação no portão e recado com vizinha para comparecimento no Setor de REURB.
Lote 22 Quadra 35 – Cadastro em nome de Maria da Cruz Cordeiro – Ocupante Maria José de Almeida, a qual foi notificada para compare-
cimento.
Protocolo 5907/2020 – Lote 30 Quadra 55 – Gilson Silva: Reurb-S. Realizado levantamento fotográfico para análise da comissão.
Protocolo 6096/2022 – Lote 20 quadra 43 – Getúlio Carvalho de Amorim: Devido à divergência quanto a numeração predial foi realizado 
levantamento fotográfico e confirmado com vizinhos que o lote 20, número predial 301, conforme guia de informação é do requerente, 
apesar de constar nº 313 na casa e nos comprovantes de água e luz.
Sem mais, encerra-se a presente às 12:00, e eu, Rosilda Aparecida Boldori, Agente Administrativo II, lotada na Coordenadoria da Cidadania, 
redigi esta, que segue assinada pelos presentes.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 985

ATA SESSÃO PÚBLICA - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022
Publicação Nº 3870074

ATA DE SESSÃO PÚBLICA COMPLEMENTAR
Data 03/05/2021 Horário início: 10h30min

Licitação /Modalidade
INEXIGIBILIDADE
CHAMADA PÚBLICA
PROCESSO

Nº 02/2022
Nº 01/2022
Nº 23/2022

OBJETO:

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COM CAPACIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS. No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, 
reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 5286/2022. Em 11/04/2022 a empresa 
MLD LABORATORIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA foi pré-classificada ao presente credenciamento em ata de sessão públi-
ca, publicada no Site Oficial do Município, momento no qual os autos foram encaminhados à Secretaria de Saúde para cumprimento do 
item 19 do Edital “DA ANÁLISE TÉCNICA E VISTORIA DO LOCAL”, pela Comissão Interdisciplinar para vistoria das empresas credenciadas, 
nomeados através do Decreto Municipal nº 3231/2017. No dia 29/04/2022 foi recebido pelo Setor de Licitações e Contratos o relatório de 
visita de vistoria do local emitido pela comissão, publicado no Site Oficial do Município em 29/04/2022, onde emitiu parecer DESFAVORÁVEL 
ao credenciamento da empresa supracitada. Ciente o licitante do resultado supra, fica o mesmo notificado e aberto o prazo de direito de 
recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O recurso deverá ser protocolado formalmente através do site https://itapoa.
atende.net/ ou pelo e-mail licitacoes@itapoa.sc.gov.br até o dia 11/05/2022, em horário de expediente da Prefeitura, das 07h30 às 13h30. 
Se a empresa quiser declinar do seu direito de recurso deverá fazer através de protocolo no site https://itapoa.atende.net/ ou pelo e-mail 
licitacoes@itapoa.sc.gov.br. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno de nota, 
nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes.
FERNANDA CRISTINA ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LAYRA DE OLIVEIRA
1ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA
3ª VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ISABELA RAICIK DUTRA POHL RISSI
1ª PRESIDENTE-ADJUNTA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Publicação Nº 3869325

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EAD1F06FF372239AB9F0427D2B3A1BADD4F0738F
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022
REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2022
PROCESSO Nº 40/2022

O Município de Itapoá/SC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
- REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor Preço por Lote, destinada EXCLUSIVAMENTE às empresas enquadradas na Lei Complementar N° 
123/06 e lotes destinados à ampla concorrência conforme estabelecido no item 4.9. do Edital, que será redigida pela Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 
8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/06, Lei Complementar nº 147/2014 e Leis Municipais, consoante condições e 
especificações estabelecidas no presente Edital, e para conhecimento dos interessados, que até às 08h00min do dia 17 de maio de 2022, 
receberá as propostas dos interessados, exclusivamente por meio eletrônico, e que às 08h30min, a Pregoeira, Sra. Layra de Oliveira, ou Sra. 
Karina Jussara dos Santos Oesterreich, ou Sra. Isabela Raicik Dutra Pohl Rissi, ou Sra. Fernanda Cristina Rosa, realizará a sessão pública 
para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS GÊNEROS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 
ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PERÍODO DE UM ANO OU ATÉ O TÉRMINO DOS PRODUTOS LICITADOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O Edital poderá ser retirado através do site www.itapoa.sc.gov.br 
no link “pregão”, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, ou extrato no site www.diariomunicipal.sc.gov.br.

Itapoá, 03 de maio e 2022.
ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

https://itapoa.atende.net/
https://itapoa.atende.net/
mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
https://itapoa.atende.net/
mailto:licitacoes@itapoa.sc.gov.br
http://www.itapoa.sc.gov.br/
http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2022 PROCESSO SELETIVO Nº 021/2021 EDUCADOR (A) SOCIAL
Publicação Nº 3869103

TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 021/2021
EDUCADOR (A) SOCIAL
FABIO TRISTÃO PIETRANGELO, Secretário Municipal da Assistência Social e, no uso de suas atribuições legais CONVOCA os(as) candida-
tos(as) abaixo relacionado para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos documentos 
exigidos no Edital e específicos para esta fase do processo:
Classificação Candidato
4º SONIA APARECIDA DOS SANTOS

- Cédula de Identidade – RG (cópia e original);
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia e original);
- Título de Eleitor (cópia e original);
- Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);
- Carteira de Trabalho com Inscrição de Pis/pasep (contendo número, série e data de emissão);
- Uma foto recente 3x4;
- Comprovante de residência – água, energia elétrica ou telefone fixo (cópia e original);
- Comprovante de Escolaridade exigido no edital para o cargo – diploma (cópia e original);
- Certidão de nascimento dos filhos dependentes (cópia e original);
- Atestado de vacinação dos filhos menores de 05 anos;
- Certidão de Quitação Eleitoral (internet);
- Certidão de Antecedentes Criminais do Poder Judiciário de SC e dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 anos (fórum);
- Certidão de regularização do CPF (internet);
- Declaração de Qualificação Social (Site – consulta cadastral.inss.gov.br)
- Declaração de Bens (prefeitura fornece) ou IRRF;
- Declaração de não ter sofrido processo disciplinar (prefeitura fornece);
- Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de acumulação amparada pela constituição (prefeitura fornece);
- Declaração de dependentes para Imposto de Renda (prefeitura fornece);
- Tipagem sanguíneo – Exame, carteira de doador ou declaração;
- Laudo médico, apto para o trabalho e não pertencer ao grupo de risco para o COVID19;
- Conta salário na Caixa Econômica Federal Itapoá (prefeitura fornece declaração);

Itapoá, 03 DE MAIO DE 2022
FABIO TRISTÃO PIETRANGELO
Secretário Municipal da Assistência Social

inStituto de previdênCia SoCial doS ServidoreS publiCoS do muniCipio de itapoá - ipeSi

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
Publicação Nº 3869704

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
Estado de Santa Catarina
IPESI – Instituto de Previdência Social dos Servidores Púbicos do Município de Itapoá
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022
Contratante IPESI
Contratado SMI PRIME – CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
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Objeto

0.1 O presente CONTRATO estabelece as condições para contratação de empresa especializada no ramo de serviços técnicos 
do Mercado Financeiro. Análise da Carteira atual, durante a implantação do trabalho (já apresentando sugestões de aloca-
ção), caso seja necessário e oportuno; Análise de Fundos (alternativas de investimentos); disponibilizar os boletins diário 
e o CALL SEMANAL (informações de mercado, economia e estratégias de Gestão); Realização de ConferenceCall de acordo 
com a necessidade; Fornece um modelo (sugestão) para elaboração da Política de Investimentos (a SMI Consultoria de 
Investimentos – revisa); Fornecer suporte técnico para credenciamento das instituições (administrador, gestor, distribuidor, 
entre outros, conforme legislação); Disponibilizar sistema para gerar as APR’s (autorização de aplicação e resgate); Carteira 
recomendada (sugestão para montagem da carteira diante do cenário e estratégia do RPPS); Reunião presencial, prevista 01 
(uma) por ano, com datas a combinar; Sistema Online para elaboração de “Relatório Gerencial”, acessado e gerido no websi-
te da SMI Prime Consultoria, composto entre outras, pelas seguintes informações:
A – Distribuição da carteira de investimentos por segmento e por instituição;
B – Apuração da rentabilidade dos ativos e indicadores (no mês, no ano e em 12 meses);
C – Rentabilidade da carteira em % (comparação com a meta, com o CDI e com o IMA G), mensal e acumulado;
D – Apuração do retorno financeiro por ativos e da carteira consolidada (mensal e acumulado no ano);
E – Distribuição da carteira de investimentos por índices;
F – Enquadramento da carteira de acordo com a legislação vigente e aos limites da PI;
G – Relatório de risco dos ativos da carteira, além de um STRESS TEST;
H – Resumo das movimentações (entradas e saídas) nos investimentos;
I – Demonstrativo das aplicações e investimentos para o – CADPREV;
J – Cenário macroeconômico – incluindo comentário sobre renda fixa e renda variável.

Valor Mensal R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)
Valor Anual R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais )
Vigência Início 13/04/2022 Término : 14/04/2023
Itapoá/SC, 03/05/2022
Wilmara Jaqueline Madeira Pitta – Diretora Executiva IPESI

EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO ADITIVO 02/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020
Publicação Nº 3869886

EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO ADITIVO 02/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020
Estado de Santa Catarina
IPESI – Instituto de Previdência Social dos Servidores Púbicos do Município de Itapoá
EXTRATO DE RESCISÃO DE TERMO ADITIVO 02/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020
Contratante IPESI
Contratado IPM INFORMÁTICA Ltda

Objeto

O presente Instrumento contratual tem como objeto a rescisão do Termo Aditivo 02/2022 ao Contrato Administrativo nº 
01/2020, referente ao Processo nº 02/2019, modalidade Inexigibilidade nº 01/2019, em virtude da homologação e adjudi-
cação do Processo Licitatório nº 2.296/2021 – Modalidade Pregão Presencial nº 041/2021 efetuado pelo município, onde o 
IPESI foi incluso.

Valor Mensal R$ 2.217,79 (dois mil, duzentos e dezessete reais e setenta e nove centavos
Valor Anual R$ 26.613,48 (vinte e seis mil, seiscentos e treze reais e quarenta e oito centavos)
Vigência Início 09/01/2022 Término : 05/04/2022
Licitação Inexigibilidade 01/2019
Itapoá/SC, 03/05/2022
Wilmara Jaqueline Madeira Pitta – Diretora Executiva IPESI
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Ituporanga

prefeitura

DECRETO Nº 0048, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871591

DECRETO Nº 0048, DE 2 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte 
mil reais) no orçamento vigente do Município de Ituporanga e dá outras providências.
O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no exercício de suas atribuições legais que lhe compete a Lei Orgânica e autori-
zação contida na Lei Municipal nº 2.884, de 2 de maio de 2022,

Art. 1º Fica autorizado abertura no orçamento financeiro de 2022 do Município de Ituporanga/SC (LEI Nº 2.862, de 01 de dezembro de 
2021) e consequente alteração da LDO 2022 (LEI Nº 2.858, de 15 de outubro de 2021) e PPA Quadriênio 2022-2025 (LEI Nº 2.849, de 
31 de agosto de 2021) de um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), na dotação 
orçamentária conforme relatório ANEXO I.

Art. 2º Os recursos para a realização da abertura do crédito adicional suplementar ficarão por conta de anulação de dotação orçamentária, 
conforme relatório em anexo, nos termos do artigo 43, §1º, II e III da Lei 4.320/64.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

NILSON WERTER
Secretário da Fazenda

HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Município

EXTRATO DE ADITIVO PRAZO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2021 CONTRATO Nº 29/2021/PMI
Publicação Nº 3867973

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC
EXTRATO DE ADITIVO PRAZO PREGÃO PRESENCIAL nº. 20/2021
Contrato nº 29/2021/PMI
Processo Licitatório: 29/2021
Termo Aditivo Pregão Presencial nº 20/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA/SC. Contratada: IMPACTO TREINA-
MENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 04.534.030/0001-39. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE 
OPINIÃO PÚBLICA, CAPACITAÇÃO DE LÍDERES E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM VISTAS A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE 
DESEMPENHO, ALÉM DE PROMOVER LEVANTAMENTOS PERIÓDICOS DE OPINIÃO PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS 
CIDADÃOS. Espécie: Aditivo de Prazo. Pregão Presencial nº 20/2021. O presente termo aditivo, objetiva aditar o prazo do contrato para 
vencimento em 04/07/2022. Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93. Data da assinatura: 03 de maio de 2022. 
Gervasio Jose Maciel – Prefeito.

LEI Nº 2.883, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870086

lEI Nº 2.883, DE 2 DE MAiO DE 2022.
Declara de Utilidade Pública e Interesse Econômico e Social as Faixas de Domínio do Município e do Estado, dentro dos limites territoriais 
do Município de Ituporanga, com a finalidade de Licenciamento para Supressão de Vegetação.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, no exercício de suas atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores de Ituporanga aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública e de interesse econômico e social as faixas de domínio do Município de Ituporanga e do Estado 
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dentro dos limites territoriais, em especial nos trechos já declarados de perímetro urbano, bem como as Estradas Rurais do Município de 
Ituporanga para os fins de Licenciamento Ambiental para supressão de vegetação existentes, exóticas e nativas com o intuito de implanta-
ção de ciclovias, drenagem, cabeceiras de pontes, bueiros e vias marginais, ainda que em áreas de preservação permanente.

Parágrafo único. A referida legislação destina-se exclusivamente para fins de obtenção de licenciamento ambiental.

Art. 2º São consideradas faixas de domínio, para efeitos de aplicação desta Lei, as áreas declaradas de utilidade pública e interesse econô-
mico e social, desapropriadas ou não, situadas ao longo das estradas municipais e estaduais dentro dos limites do município de Ituporanga, 
cujas larguras foram estabelecidas nos respectivos decretos expropriatórios ou projetos rodoviários, bem como aquelas áreas que, pela 
implantação da estrada, o município mantenha a posse mansa e pacífica.

Parágrafo único: Nos segmentos rodoviários onde não houver faixa de domínio oficialmente declarada ou desapropriada, será considerada, 
para efeito de aplicação desta Lei, uma faixa de terras com 6,0 e 7,5 metros de largura, contados a partir do eixo da rodovia.

Art. 3º A execução do disposto nesta Lei será efetuada pelo Poder Executivo Municipal, de forma direta ou indireta, cabendo-lhe:
I - identificar e cadastrar as árvores a serem suprimidas;
II - requerer autorizações de supressão de vegetação aos órgãos ambientais competentes;
III - identificar os lotes de toras nos respectivos segmentos rodoviários;
IV - estabelecer o valor mínimo dos lotes; e
V - acompanhar e fiscalizar a supressão de vegetação nos casos que o serviços forem efetuado por terceiros, atentando para a segurança 
viária.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá adotar as providências necessárias para efetuar a supressão da vegetação e, se for o caso, a ter-
ceirização dos serviços com a utilização das árvores que tenham valor comercial ou venda dos produtos florestais através de leilão público.

Parágrafo único: O Poder Executivo Municipal deverá prever, nos procedimentos administrativos para execução do leilão, quando for o caso, 
a obrigatoriedade da vencedora da almoeda em promover a supressão da vegetação, a limpeza e a roçada da faixa de domínio da rodovia, 
na extensão correspondente à ocorrência dos exemplares vegetais a serem suprimidos, assim como assumir o compromisso de recomposi-
ção do pavimento danificado em razão da extração do produto florestal.

Art. 5º Após a escolha da empresa vencedora do leilão, em cada lote, o representante do Poder Executivo autorizará o início do serviço de 
corte e retirada, mediante o prévio depósito do valor total do lote leiloado em conta corrente do município.

Art. 6º O valor arrecadado com o leilão do produto vegetal a ser suprimido das estradas municipais e/ou estaduais, será aplicado em pro-
jetos do município.

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo Municipal providenciar projetos de manutenção das faixas de domínio que sofreram supressão de vege-
tação, compensando aquelas áreas, caso determinado pelos órgão ambientais, onde houver a supressão da mata ciliar, através de projeto 
paisagístico que utilize espécies nativas, frutíferas ou ornamentais.

Parágrafo único: O Poder Executivo Municipal deverá:

I - implantar os projetos de manutenção e paisagismo das faixas de domínio; e
II - monitorar permanentemente o processo de manutenção e conservação das faixas de domínio, exercendo a fiscalização destas áreas, 
em observância as leis Municipais, Estaduais e Federais, podendo autuar ou notificar, inclusive com multa, nos casos de descumprimento 
das normas legais.

Art. 8º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com o Governo Estadual para supressão da vegetação localizadas nas faixas 
de domínio das rodovias estaduais, no âmbito da extensão territorial do município de Ituporanga.

Art. 9º O município poderá firmar convênios e organizar parcerias de cooperação técnica, científica e financeira, com órgãos federais e es-
taduais, universidades, institutos de pesquisas, organizações não governamentais e outros, para execução da presente lei.

Art. 10. O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, nos casos que lhe couber.
Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Município
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LEI Nº 2.884, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871600

LEI Nº 2.884, DE 2 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte 
mil reais) no orçamento vigente do Município de Ituporanga e dá outras providências.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado abertura no orçamento financeiro de 2022 do Município de Ituporanga/SC (LEI Nº 2.862, de 01 de dezembro de 
2021) e consequente alteração da LDO 2022 (LEI Nº 2.858, de 15 de outubro de 2021) e PPA Quadriênio 2022-2025 (LEI Nº 2.849, de 
31 de agosto de 2021) de um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), na dotação 
orçamentária conforme relatório ANEXO I.

Art. 2º Os recursos para a realização da abertura do crédito adicional suplementar ficarão por conta de anulação de dotação orçamentária, 
conforme relatório em anexo, nos termos do artigo 43, §1º, II e III da Lei 4.320/64.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

NILSON WERTER
Secretário da Fazenda

HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Município

PORTARIA N.º 1227, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3869971

PORTARIA Nº 1227 DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica combinado com 
o Art. 125 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021,
Considerando o Requerimento nº 5947/2022, de 11 de abril de 2022;
Considerando o Acatamento Secretária da Educação Sandra Regina Berns Clasen.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER gozo de Licença Prêmio, a servidora JACQUELINE SOMMER DE SOUZA, ocupante do cargo de provimento efetivo de PRO-
FESSOR, vinculada na Secretaria da Educação, a partir de 03.05.2022 à 01.07.2022, correspondente ao período aquisitivo de 28.03.2016 
à 27.03.2021.

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

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA N.º 1228, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3869983

PORTARIA Nº 1228, DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere com o inciso VII, do artigo 65, 
da Lei Orgânica do Município de Ituporanga,
Considerando a Comunicação Interna do Departamento Administrativo da Secretaria de Educação, de 28 de abril de 2022.
RESOLVE:
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Art. 1º Prorrogar até o dia 01.07.2022 a admissão temporária da servidora FABIANA THOLL RENGEL, no cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO 
INFANTIL, vinculada na Secretaria de Educação – CEI Pequeno Príncipe, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, em substituição a 
professora Jacqueline Sommer de Souza que se encontra em Licença Prêmio.

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

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA N.º 1229, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870002

PORTARIA Nº 1229 DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica combinado com 
o Art. 125 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021,
Considerando o Requerimento nº 6294/2022, de 18 de abril de 2022;
Considerando o Acatamento Secretária da Educação Sandra Regina Berns Clasen.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER gozo de Licença Prêmio, a servidora ELISETE HOFFMANN DA SILVA ocupante do cargo de provimento efetivo de PRO-
FESSOR, vinculada na Secretaria da Educação, a partir de 03.05.2022 à 01.07.2022, correspondente ao período aquisitivo de 01.04.2011 à 
01.04.2016.

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

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA N.º 1230, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870008

PORTARIA Nº 1230, DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 65 da Lei Orgânica do 
Município; e
Considerando o disposto do artigo 122 e 123 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021;
Considerando o Requerimento sob nº 6127/2022, de 13 de abril de 2022 e Laudos Médicos, em anexo.

RESOLVE:
Art. 1° Autorizar Licença Especial à servidora SIRLEI APARECIDA DA SILVA VELHO, ocupante do cargo de provimento efetivo de PRO-
FESSOR, vinculada na Secretaria de Administração, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, pelo prazo de 01 (um) ano, ficando a 
servidora licenciada em 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, a partir de 03.05.2022 à 02.05.2023.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração
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PORTARIA N.º 1231, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870024

PORTARIA Nº 1231 DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 65 da Lei Orgânica do 
Município; e
Considerando o disposto do artigo 122 e 123 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021;
Considerando o Requerimento sob nº 6778/2022, de 26 de abril de 2022 e Laudos Médicos, em anexo.

RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar Licença Especial à servidora DEISE STEFFENS PETRY ocupante do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE NÍVEL SU-
PERIOR, vinculada no Gabinete do Prefeito, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, pelo prazo de 01 (um) ano, ficando a servidora 
licenciada em 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, a partir de 03.05.2022 à 02.05.2023.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

HUGO TEIXEIRA DA SILVA
Procurador Geral do Muncípio

PORTARIA N.º 1232, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870045

PORTARIA Nº 1232, DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso da competência privativa que lhe confere o art. 65 da Lei Orgânica do 
Município; e
Considerando o disposto do artigo 122 e 123 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021;
Considerando o Requerimento sob nº 5803/2022, de 07 de abril de 2022 e Laudos Médicos, em anexo.

RESOLVE:
Art. 1° Autorizar Licença Especial à servidora JUCILENE LAIS ROSSA BONFIM, ocupante do cargo de provimento efetivo de ENFERMEIRA, 
vinculada na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, pelo prazo de 01 (um) ano, ficando a servidora licenciada 
em 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, a partir de 02.05.2022 à 01.05.2023.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário de Administração

ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 1233, DE 02 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870054

PORTARIA Nº 1233 DE 2 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o inciso VII, do artigo 
65, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei Complementar nº 108, de 24 de março de 2022;
Considerando Processo Digital nº 5271, de 31 de março de 2022.

RESOLVE;
Art. 1º Conceder redução da carga horária à servidora JACIRA MAUESCKI DE SOUZA HAUSMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL, vinculada na Secretaria de Educação - CE Bom Pastor, com carga horária de 40 horas semanais para 
carga horária de 20 horas semanais, a partir de 04.04.2022.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 4 de abril de 2022.

Ituporanga, 2 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretário da Administração

PORTARIA N.º 1236, DE 03 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3870077

PORTARIA Nº 1236, DE 3 DE MAIO DE 2022.

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Ituporanga no uso da competência privativa que lhe confere o Art. 66 da Lei 
Orgânica, Lei Complementar nº 089 de 24 de junho de 2021, e Decreto n° 183, de 22 de dezembro de 2021,

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a servidora LAUANA KAROLAINE HENRIQUETA, admitido em caráter temporário no cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
gozar férias pelo período de 10 (dez) dias a contar de 16.05.2022 à 25.05.2022, referente ao período aquisitivo de 15.05.2021 à 14.05.2022.

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

Ituporanga, 3 de maio de 2022.
ANTONIELA CRISTINA FERREIRA
Secretária de Assistência Social

PORTARIA N.º 1237, DE 03 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3871605

PORTARIA Nº 1237, DE 3 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 23 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;

Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde da servidora GEORGIA CARLA FRANÇA COELHO, admitido em caráter temporário 
no cargo de ENFERMEIRO, vinculado na Secretaria de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 28.03.2022 à 
10.04.2022.

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

Ituporanga, 3 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

ALINE DE ABREU POSTAIS
Secretária de Saúde

PORTARIA N.º 1238, DE 03 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3871608

PORTARIA Nº 1238, DE 3 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,

RESOLVE;
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Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde da servidora NELCI HERBST SCHLEMPER, admitida em caráter temporário no 
cargo de SERVENTE, vinculada na Secretaria de Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 20.04.2022 à 
29.04.2022.

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

Ituporanga, 3 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação

PORTARIA N.º 1239, DE 03 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3871614

PORTARIA Nº 1239, DE 3 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 23 de junho de 2021 e Atestado Médico,

RESOLVE;
Art. 1º CONVALIDAR a licença para tratamento de saúde do servidor SANTOLINO ROSA, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, vincu-
lado na Secretaria de Assistência Social, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 26.04.2022 à 29.04.2022.

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

Ituporanga, 3 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

ANTONIELA CRISTINA FERREIRA
Secretária de Assistência Social

PORTARIA N.º 1240, DE 03 DE MAY DE 2022
Publicação Nº 3871618

PORTARIA Nº 1240, DE 3 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO DE ITUPORANGA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VII do Art. 65 
da Lei Orgânica do Município, combinado com Art. 96 da Lei Complementar nº 089, de 24 de junho de 2021 e Atestado Médico,
RESOLVE;
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de saúde a servidora NEUZA HEMKMAIER DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR 
ENSINO FUNDAMENTAL, vinculada na Secretaria de Educação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, no período de 03.05.2022 
à 17.05.2022.

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

Ituporanga, 3 de maio de 2022.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga

GERSON WALTER KRAEMER
Secretário da Administração

SANDRA REGINA BERNS CLASEN
Secretária da Educação
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Câmara muniCipal

1ª RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Publicação Nº 3870423

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4F668531580DBF6C1180BDDA64FBE002743520CE
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO N° 04/2022

Objeto: contratação de empresa para o serviço de gerenciamento e fornecimento de auxílio alimentação, por meio de cartão de tarja mag-
nética, chip ou por aproximação, aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ituporanga, conforme especificações e 
quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I).

COSIDERANDO o valor total previsto para o objeto, no montante de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) anuais;

CONSIDERANDO o inciso I, do art. 48, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que obriga a administração pública a re-
alizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

ALTERA-SE O ITEM 2.4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022, passando a valer o exposto a seguir.

“2.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar que cumpre plenamente os requisitos de habilita-
ção e que sua proposta de preços está em conformidade com a descrição do objeto constante do Anexo I do presente Edital.”

Ituporanga, 03 de maio de 2022.
ADRIANO JOSÉ COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Ituporanga



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 996

Jaborá

prefeitura

DECRETO Nº 2.222
Publicação Nº 3870051

“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
CLEVSON RODRIGO FREITAS, Prefeito de Jaborá(SC) em exercício, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 5º, da Lei Muni-
cipal 1.699, de 14 de dezembro de 2021, DECRETA:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de 
Jaborá, no exercício de 2022, no valor de R$ 28.303,23 (vinte e oito mil trezentos e três reais e vinte e três centavos), utilizando com fonte 
de recursos o Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, §1ºdo art. 43 da Lei Federal 
4.320/64, conforme descrito a seguir:

03.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
06.122.0002.2.005 – Manter Atividades Segurança Pública
3.3.90.00.00.00.00.00.0.0.0354 (239) – Aplicações Diretas R$ 28.303,23

Fonte recursos 354 - Trânsito - Militar

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaborá/SC, em 03/Maio/2022.
CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios em 04/05/2022

MICHELI MORES
Secretária De Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 36/2022
Publicação Nº 3872060

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2AC3B684E043B71667014164B9A30DCA4750F000
MUNICÍPIO DE JABORÁ – ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

MUNICÍPIO DE JABORÁ
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação n.º 16/2022.
Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93, atualizada pela Lei n.º 8.883/94.
Processo de Licitação Nº: 36/2022.
Contrato Administrativo Nº: 36/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE LIGAÇÃO E MEDIÇÃO DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA EM 3 (TRÊS) TREVOS MUNICIPAIS.
Valor: R$ 5.960,73 (cinco mil novecentos e sessenta reais e setenta e três centavos).
Contratantes: MUNICÍPIO DE JABORÁ - SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.463/0001-88.
Contratada: OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 01.627.484/0001-
66.

CLEVSON RODRIGO FREITAS
Prefeito Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 36/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16/2022
Publicação Nº 3872055

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5186B7DD5A24AAB992E9E1DC3DA3A7745E87C85E

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORA                    

CNPJ:
Rua Angelo Poyer, 320 
C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

82.939.463/0001-88

89677-000 - Jaborá - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.:  16/2022 - DL

36/2022
36/2022

28/04/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,   CLEVSON RODRIGO FREITAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

36/2022
16/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
03/05/2022
03/05/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DO 
PADRÃO DE LIGAÇÃO E MEDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 3 (TRÊS) TREVOS MUNICIPAIS.

Sequência: 0

 Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens Qtde de Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (71)  Saldo: 30.000,00

- 006647 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA 29 0,0000 5.960,73

29 5.960,73

Jaborá,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
CLEVSON RODRIGO FREITAS - PREFEITO MUNICIPAL
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Jaguaruna

prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO - ATA DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA DE SORTEIO
Publicação Nº 3869137

ATA DE DESIGNAÇÃO DE NOVO SORTEIO:
Ao(s) 03 de Maio de 2022, às 11:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA, reuniram-se os membros da Comissão 
de Licitação, designado pela(o) Decreto nº 012, para designação de NOVA DATA para realização do SORTEIO. Neste ato contínuo o Pre-
sidente da Comissão de Licitação e sua Equipe de Apoio, decidiram para o agendamento da nova data sendo estipulada para o dia 09 de 
Maio 2022 às 08:30 horas, e desta forma darão início à realização do SORTEIO, para ordenar a classificação das empresas credenciadas. 
Encerrou-se a presente reunião. Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

PL Nº 48/2022/PMJ - TP Nº 06/2022/PMJ
Publicação Nº 3871974

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4BBB6CD025CC69FC1CAB0989E738FD60AE99ED4C
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/2022/PMJ, TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022/PMJ. Cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO 
GLOBAL, no dia 20 de MAIO de 2022, às 08:30 horas, tendo como objeto: “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ATRAVÉS DE PROCESSO 
LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINA-
LIZAÇÃO DE UM TRECHO NA ESTRADA GERAL BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMEN-
TÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS ENCONTRAM-SE AO EDITAL NO EDITAL”. A sessão de abertura 
do(s) envelope(s) de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, será realizada na data supra no Setor de Licitações no Paço Municipal. O Edital e seus 
anexos na íntegra encontram-se a disposição, para obter através do endereço eletrônico www.jaguaruna.sc.gov.br. Maiores informações 
podem ser obtidas no Paço Municipal, Av. Duque de Caxias, 290 Centro, Jaguaruna/SC, ou Telefone (48) 3624-8422, site ou no endereço 
eletrônico:licitacao@jaguaruna.sc.gov.br no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas. Jaguaruna/SC, 03 de Maio de 2022. Márcio 
Teixeira Roque – Secretário Municipal de Obras.

http://www.jaguaruna.sc.gov.br
mailto:licitacao@jaguaruna.sc.gov.br
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Jaraguá do Sul

prefeitura

CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO N° 001/2021/SEMAD
Publicação Nº 3869711

Convocação de Processo Seletivo n° 001/2021/SEMAD

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 05 de maio de 2022, na Rua Walter Marquardt, n° 1111, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a classificação no Processo Seletivo 
n° 001/2021/SEMAD, conforme segue:

Nome: ISMAEL RODRIGUES DE MATO
Cargo: ARQUITETO E URBANISTA – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 16° lugar

Nome: FERNANDO MATTÉ FONTANIVE
Cargo: ARQUITETO E URBANISTA – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 17° lugar

Nome: VANESSA MATZNER SCATENA VALERIO
Cargo: ARQUITETO E URBANISTA – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 18° lugar

Nome: ANGELITA SILVEIRA DE FARIAS
Cargo: ARQUITETO E URBANISTA – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 19° lugar

Nome: DIEGO TEIXEIRA MICHALOVICZ
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 38° lugar

Nome: MARINA DE FREITAS SOUZA GUALBERTO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL – 40h
Secretaria: SEMPLU
Classificação: 39° lugar

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 001/2021/SEMASH
Publicação Nº 3869719

CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2022/SEMASH

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 05 de maio de 2022, na Rua Walter Marquardt, n° 1111, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a classificação no Processo Seletivo 
n° 001/2022/SEMASH, conforme segue:

Nome: ANA PAULA SAMPAIO FURTADO
Cargo: CUIDADOR SOCIAL – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 15° lugar

Nome: FLÁVIA ELOÁ IGNÁCIO
Cargo: CUIDADOR SOCIAL – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 16° lugar



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1000

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 001/2021/SEMASH
Publicação Nº 3869717

CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2021/SEMASH

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Diretoria de Gestão de Pessoas desta Prefeitura Municipal 
de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 05 de maio de 2022, na Rua Walter Marquardt, n° 1111, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a classificação no Processo Seletivo 
n° 001/2021/SEMASH, conforme segue:

Nome: CLEMILSON LIMA RODRIGUES
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 26° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

Nome: MARCILENI SONDRÉ COELHO
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 27° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

Nome: CAMILA RIBEIRO VITAL
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 30° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

Nome: DELCIANE RICAS CAMPOS
Cargo: PSICÓLOGO – 40h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 37° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

Nome: GENINE MARTINIACKI DE LIMA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – 30h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 64° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

Nome: JORDANA MEURER
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL – 30h
Secretaria: SEMASH
Classificação: 67° lugar (SEGUNDA CHAMADA)

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 003/2021/SEMSA
Publicação Nº 3868162

CONVOCAÇÃO Processo Seletivo n° 003/2021/SEMSA

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Munici-
pal de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 05 de maio de 2022, na Rua Isidoro Pedri, n° 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo 
Seletivo n° 003/2021/SEMSA, conforme segue:

Nome: HADSAMYTA SOARES CAMPOS PIMENTA
Cargo: ENFERMEIRO - 40H
Secretaria: SEMSA
Classificação: 18° lugar (SEGUNDA CHAMADA)
Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 003/2022/SEMSA
Publicação Nº 3868165

CONVOCAÇÃO Processo Seletivo n° 003/2022/SEMSA

Pelo presente, fica Vossa(s) Senhoria(s) CONVOCADO(S) para comparecer junto a Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Munici-
pal de Jaraguá do Sul, até às 16h do dia 03 de maio de 2022, na Rua Isidoro Pedri, n° 120, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul, a fim de 
comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de perder a referida vaga, haja vista a vossa classificação no Processo 
Seletivo n° 003/2022/SEMSA, conforme segue:
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Nome: JOSE FERNANDO DROBOT
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM – 40h
Secretaria: SEMSA
Classificação: 22°

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2022/SECEL BOLSA DESPORTIVA MUNICIPAL – ATLETAS E PARATLETAS 
CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APTOS A RECEBER O BENEFÍCIO CLASSIFICADOS POR MODALLIDADE

Publicação Nº 3872081

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2022/SECEL
BOLSA DESPORTIVA MUNICIPAL – ATLETAS E PARATLETAS

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APTOS A RECEBER O BENEFÍCIO
CLASSIFICADOS POR MODALLIDADE
Modalidade: ATLETISMO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 589 SIMONE PONTE FERRAZ 12/3/1990 VI1
2 371 GABRIEL RISTOW TASCA 15/6/2004 V1
3 291 NATÁLIA CAMPREGHER 21/3/2005 V1
4 189 CARLA THAIS KRUEGER LUBENOW 14/03/05 V1
5 186 LETICIA PEREIRA 6/8/2004 V1
6 156 LUCAS HENRIQUE DE ANDRADE 17/11/2004 V1
7 153 JONAS HENRIQUE FLORES 2/2/2004 V1
8 141 RAFAELA STINGHEN NERI 6/2/2006 IV1
9 139 ANA LUCIA KAZMIRSKI 10/10/2005 V1
10 133 RICARDO PANSTEIN 14/3/2005 V1
11 129 CAROLINA MENEL LOPES 25/5/2006 IV1
12 128 JIMMY JHON DA SILVA LOPES 29/1/2000 VI1
13 124 BRUNA EDUARDA BATISTA 6/3/2002 V1
14 107 MARIAH RUTHY PETERS 24/6/2005 V1
15 95 KELLIN KUANA FISCHER 16/1/2006 IV1
16 93 PÁBULA GRABRIELE KARSTEN 17/9/2006 IV1
17 92 PAULO HENRIQUE PEDROSO BATISTA 8/9/2006 IV1
18 88 BRUNA RIGO 30/8/1997 VI1
19 83 JHONATAN MAINÃ MERCIO MEZZETA 9/8/2004 V2
20 81 ELIEL ABNER STUNFF 23/2/2002 VIII3
21 81 EDUARDA CAMILE SCHUNKE 3/4/2005 V1
22 74 JOÃO VITOR LOCH 13/04/04 V2
23 61 WILLIAM MOACIR PEREIRA 26/5/2006 IV1
24 60 LILIAN LUIZA DA SILVA 22/1/2003 V2
25 58 HENRIQUE SANTOS GUSE 10/02/05 V2
26 57 EDUARDO TIBOLLA 6/5/2004 V2
27 57 GUSTAVO ANTONIO TAZZO 9/10/2004 V2
28 51 ANA CAROLINA HORN REDIVO 8/8/2005 IV1
29 49 KUAN LIMA BATISTA 2/10/2007 VII1
30 49 JAQUELINE HARTAMNN LANZNASTER 14/3/2000 III1
31 45 NATHALIA BATISTA 28/11/2003 V3
32 43 ALICE LOCH 13/4/2004 V1
33 40 EDUARDO ANDREI PETERS 15/12/96 VI3
34 39 NATÁLIA VALCANAIA 20/8/2008 I1
35 37 RODRIGO FIAMONCINI 24/4/2002 V2
36 33 MAYARA KOSLOWSKI RECHZIEGEL 22/6/2007 III3
37 30 HECTORI SOLANO DE SOUZA 21/4/2003 V3
38 21 AMANDA NUNES MACHADO 13/9/2001 III1
39 19 LUCAS PEREIRA DA SILVA 18/12/2006 IV1
40 15 ANNA IZABELLY RICARDO 13/02/06 IV1
41 11 AMANDA LETICIA DE TOFEL 19/9/2006 III1
42 10 ANA CLARA BONAVOGLIO OLIVEIRA 31/3/2008 I2
43 7 MIGUEL DE PAULA CORREA 30/6/2008 I3
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44 6 AMANDA PORTELA FERNANDES 16/3/2001 III3
45 5 FERNANDA FAGUNDES MOISES 6/10/2008 I2
46 4 RAISSA DA SILVA SCHECHELESKI 13/5/2008 III3
47 3 JOÃO VICTOR ALVES 24/01/07 III3
Modalidade: ATLETISMO PARADESPORTO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 35 JEAN CARLOS CORREIA 7/2/1996 II1
2 34 LUIZ HENRIQUE TOMASELLI 7/1/1976 II1
3 30 FELIPE SANTOS 5/3/1995 II1
4 27 BRUNO EDUARDO NUNES DA SILVA 30/3/1996 II1
5 21 DANIELA HOHSPTARCH BRAUN 22/11/1998 II2
6 20 CAROLINE PETRIS 01/11/92 II2
7 17 CLARICE CRISTIANE POMMERENING 29/5/2000 II1
8 17 ELUIZA CRISTINE KRAFT RUFINO 30/5/2001 II3
9 10 JOSÉ DORIVAL CASTILHO 06/11/79 II2
10 10 JONATAN ALEXSANDER FRANCO 19/3/1994 II2
11 3 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 11/2/1992 II1
Modalidade: BASQUETE FEMININO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 124 LUANA DE OLIVEIRA 16/4/2003 V2
2 120 JULIA KOLASSA 5/11/2002 V2
3 101 SAMARA CRISTINA STOLF 14/1/2004 V2
4 101 NICOLI VITÓRIA GONÇALVES 17/1/2004 V2
5 97 EMILLY MAYARA GRUTZMACHER 18/2/2004 V2
6 70 CAROLINE LORENSKI DA COSTA 16/8/2000 VIII3
7 59 MARIA LUISA CANDIDO SILVA 21/12/2005 IV1
8 59 EDUARDA VOIGT 9/1/2006 IV1
9 59 IRIS AMELIA SCHADEK 3/5/2006 IV1
10 59 KETLLIN DA SILVA RIBEIRO VIEIRA 3/5/2006 IV1
11 59 KETLIN BRAGA 23/5/2006 IV1
12 59 LETICIA WEIDAUER 28/8/2007 IV1
13 51 KAMILLE KONRAD VAZ DOS SANTOS 18/3/2005 IV1
14 51 LUANA VEGINI URBIM 12/4/2005 IV1
15 51 JAMILLE BORGES RIBEIRO 17/4/2005 IV1
16 50 CAROLINE GONÇALVES DOS SANTOS 12/2/2003 V2
17 50 DIANA MOZER 13/6/2003 V2
18 47 GABRIELA DE AZEVEDO 19/1/2005 IV1
19 12 RAÍSSA PÉROLA WESTPHAL 20/7/2006 III1
20 12 STHÉFANI CIRIO FERRÃO 14/11/2007 III1
21 12 BIANCA DE CASTRO DE OLIVEIRA 12/12/2007 III1
22 12 LETÍCIA SCHROEDER DE LIMA MORAES 29/6/2008 III1
23 4 SANANDA DRIKAELLY JARDIM 5/1/2004 III3
Modalidade: BASQUETE MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 100 LEONARDO DE SOUZA BRANQUINHO 1/11/1996 X2
2 80 RAPHAEL GOMES FIGUEIREDO 18/6/1993 VI2
3 80 FABIANO JUVENCIO ARRUDA CAETANO DA SILVA 17/6/1994 VI2
4 80 HENRIQUE RISTOW REINERT 6/4/1998 VI2
5 46 LUCAS PETER GRILLO 13/2/2004 IV2
6 46 CAIO PRADI FOSCOLOS 2/6/2004 IV2
7 46 VITOR ODORIZZI 26/11/2004 IV2
8 46 PABLO RUAN HOLSCHUH 10/2/2005 IV2
9 38 FELIPE KOERBER REKOWSKY 14/9/2004 IV2
10 38 JOÃO GABRIEL MEDEIROS ZIEHLSDORFF REICHERT 22/7/2005 IV2
11 34 FELIPE AUGUSTO SILVA 10/8/2005 IV2
12 30 MARCOS DIOGO FANES 18/12/2004 IV2
13 30 OLIVER MAHNKE 6/1/2005 IV2
14 30 RAFAEL HENRIQUE MUND 20/12/2005 IV2
15 8 WESLEY FRANZ MULLER DE SOUZA 27/1/2003 III2
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16 8 ANDRÉ FELIPE SELL 20/6/2003 III2
17 8 CARLOS EDUARDO OLDONI 8/9/2003 III2
18 8 ARTHUR PILLATI 4/4/2005 III2
19 8 DEIVISON SILLAS SANTANA DA SILVA 30/5/2005 III2
20 8 MARCOS HENRIQUE MOTA DOS SANTOS 21/3/2006 III3
21 4 EMANOEL VICENTE 01/06/02006 III3
22 4 RAFAEL ALEXANDRE RUYSAM 6/2/2006 III3
23 4 AUGUSTO JOSÉ POKRYVIECKI 14/8/2006 III3
24 4 LUIS EDUARDO COLARES CABRAL 25/8/2006 III3
25 4 PEDRO AFONSO MÜLLER PEREIRA 14/9/2006 III3
26 4 ARTHUR SPECHT MENDES DA SILVA 5/3/2007 III3
27 4 BRUNO BERLARMINO MIGUEL DE LIZ 26/7/2007 III3
28 4 VITOR BUTSCHARDT ZELLMER 27/7/2007 III3
Modalidade: BOLÃO 23 FEMININO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 12 BRAULINA CAETANEO BORCHARDT 16/3/1966 III1
2 12 DAIRCE MASS 21/1/1968 III1
3 12 LAIR APARECIDA SCHMIDT 29/5/1968 III1
4 12 EVANILDE SCHMOLLER DE LIMA 21/8/1972 III1
5 12 MARIA IGLIKOWSKI 15/9/1974 III1
6 12 LIZETE ANA GOLEMBIOSKI ROCHA 28/11/1975 III1
7 12 MARISTELA KACZOROWSKI TORIZANI 9/2/1979 III1
8 12 ZULEIDE FERNANDA DOROW MULLER 2/3/1980 III1
9 12 KELEN FABIANE KRAMBECK PEIXE 22/12/1984 III1
Modalidade: BOLÃO 23 MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 90 CRISTIANO MACHOWSKI 14/9/1975 VI1
2 83 ANTONIO TORIZANI FILHO 23/2/1960 VI2
3 80 ODAIR FLORIANI 7/11/1952 VI2
4 80 IVO GÜTHS 13/1/1953 VI1
5 80 LORIVAL MAAHS 19/10/1960 VI2
6 80 EDÉSIO BUSNARDO 6/5/1966 VI2
7 80 DIMAS DE ASSIS BAUER 13/1/1967 VI2
8 80 EDINEI BUSNARDO 22/6/1967 VI2
9 80 JOEL VANDERLEI LÜCKMANN 28/10/1977 VI2
10 80 ADILSON BEHLING 20/1/1983 VI2
11 80 JONATHAN PROCHNOW 14/4/1987 VI2
12 80 MARCOS ALEXANDRE KLITZE 2/6/1989 VI2
13 80 PAULO MATHIAS 29/5/1990 VI2
Modalidade: CICLISMO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 50 LUCAS OECHSLER 22/10/1992 VI2
2 45 LUCCA SCHIESTL HAKENHAAR 10/11/2001 VIII3
3 45 DEYVID WINICIUS DE OLIVEIRA 9/11/2002 V2
4 30 GABRIEL MIGUEL SCHULTZ 20/12/2002 V2
5 20 EDUARDO BLONCOVSKI 5/2/2004 V2
6 15 RAFAEL LOMBARDI BIZERRA 27/6/2005 IV3
7 5 EDUARDO FELIPE NEGHERBON 28/5/2004 IV3
8 5 VINICIUS GABRIEL ERN 7/4/2005 IV3
9 5 EDUARDO VOIGT CASTANHA 23/7/2005 IV3
10 5 GABRIELLE AMANDA STRAUB 8/4/2005 III1
11 4 JEFFERSON RODRIGO CECCONI DE PAULA 22/4/2006 III2
12 4 JOSÉ VITOR SONBOLEWSKI 5/5/2008 I1
13 3 DARLAN LUCAS TOMASELLI 24/9/1991 III3
14 3 JOHNNIE MATHIAS MUELLER 27/11/2008 I2
Modalidade: FUTSAL MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 90 PATRICK ALVES DE OLIVEIRA 6/2/2003 VI1
2 70 EDSON MARQUES 26/1/1982 VI3
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3 70 ALEX DOMINGOS DA ROZA 26/5/1984 VI3
4 70 FELIPE DOS SANTOS 10/6/1986 VI3
5 70 MAICON RODRIGUES DA SILVA 22/5/1989 VI3
6 70 JOÃO SABINO DE MATOS NETO 27/6/1991 VI3
7 70 ANDERSON LUIZ DEZUANI 3/12/1993 VI3
8 70 JONATHAN LUCAS WARTHA BALBINOT 7/3/2000 VI3
9 70 GUILHERME OROFINO WITOSLAWSKI 28/6/2002 VI3
10 70 JEFFERSON DA SILVA NUNES 12/3/2003 VI3
11 70 THIERRY HENRIQUE PETREÇA 1/10/2004 VI3
12 50 JOÃO VITOR ARAUJO SANTIAGO 17/9/2005 VIII1
13 50 LUCAS RAHN KRAUSE 6/1/2002 V2
14 50 YAGO MONTEIRO FERREIRA 4/8/2002 V2
15 50 JOÃO VITOR LAZZARETTI 28/9/2004 V2
16 30 THAYSSAN LUZ DOS SANTOS 26/2/2004 IV2
17 30 LUCAS GABRIEL ZERMIANI 29/2/2004 V2
18 30 ALEX CYPRIANO 4/4/2004 IV2
19 30 DIOGO MURILO DOS SANTOS 26/4/2004 IV2
20 30 GUSTAVO LUIZ KARSPRISSEN 10/7/2004 IV2
21 30 RAFAEL FERNANDO DA SILVA FILHO 1/10/2004 IV2
22 30 GUILHERME PEDRO BOM GALIOTTO 28/11/2004 IV2
23 30 ERICK REGIS 26/1/2005 IV2
24 30 GUILHERME WISNIEVSKI VALENGA 17/8/2005 IV2
25 12 KALEL JULIAN ROCHA 20/11/2003 III1
26 8 JOÃO LUIS RODRIGUES DE LAVA 5/4/2006 III2
Modalidade: HANDEBOL FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 30 ERICK DENIS DOS SANTOS 15/1/2004 IV2
2 30 PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO BUENO 8/2/2004 IV2
3 30 LEONARDO STAROSCKY MAESTRI 27/4/2004 IV2
4 30 ANDREW BUCHLING RÜDIGER 22/9/2004 IV2
5 30 MATHEUS AUGUSTO MARQUARDT 4/12/2004 IV2
6 30 KAUAN CASTRO DIAS 1/3/2005 IV2
7 30 NICOLAS BRYAN HANEMANN 23/8/2005 IV2
8 30 THIAGO LUIS WIGGERS 26/9/2005 IV2
9 30 PABLO MICKAEL PINTER 6/4/2006 IV2
10 4 MORGANA BUCHLING DIEMON 29/10/2004 III3
11 4 FLAVIA MENDES PEREIRA VAZ 9/11/2004 III3
12 4 GABRIELLA MARTINS DE OLIVEIRA 11/3/2005 III3
13 4 CAMILA CECCHIN SALES 22/9/2005 III3
Modalidade: KARATÊ MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 40 JEFFERSON JOSÉ GONÇALVES 3/1/1988 VIII1
Modalidade: NATAÇÃO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 414 GUILHERME GUSTAVO KANZLER 17/5/2005 VI1
2 186 LETICIA NICOLUZZI PELIS 10/5/2005 V1
3 149 VITÓRIA SIMIONI 24/3/2006 V1
4 125 GUILHERME LENNERT 4/10/2007 IV1
5 120 FELIPE TAMBORELLI FERREIRA LINO 15/3/2004 V2
6 114 HELEN BARATO BERNARDI 27/7/2006 VI3
7 114 YURI DANIEL BIALESKI 2/9/2005 VI3
8 110 KAUÃ BECK 6/6/2007 IV1
9 95 MARILIA CATO DE OLIVEIRA 30/10/2002 VIII2
10 95 GUSTAVO HILLAN PEREIRA LISBÔA 8/5/2007 IV1
11 81 MATHEUS MENEL STAHELIN 25/1/2006 VII1
12 64 MILEIDY PAULI PASQUALINI 1/9/2006 V3
13 55 EDUARDO IANOSKI 16/9/2005 V2
14 27 GABRIEL CELESTINO DA SILVA 17/1/2007 IV1
15 15 TIAGO YOSHIOKA OUKI 25/6/2008 IV1
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16 15 VINICIUS GOEDERT RODRIGUES 24/9/2008 IV1
17 14 PEDRO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA 14/1/2003 III3
18 10 ERICK LIMA 2/9/2008 IV1
19 3 EDUARDO BORTOLINI 26/2/2007 III3
20 3 MARCUS VINICIUS LARA DA SILVA 27/6/2007 I3
21 2 LUCAS DE MORAES SILIPRANDI 5/4/2007 III2
Modalidade: NATAÇÃO PARADESPORTO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 38 LUIZA POSSAMAI 11/1/2004 II1
2 36 DANIELLA BEATRIZ BUTZKE 12/12/1995 II2
3 34 HENRIQUE JOSE BRYCH 29/4/1991 II1
4 32 MARIA HELENA RIGEL EGGERT 25/3/1957 II1
5 10 ISABEL APARECIDA KUCZERA 29/4/1979 II3
6 2 JULIANA LUCHT GASCHO 28/5/1988 II2
Modalidade: TAEKWONDO FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 120 EMANOELLA YANG SIQUEIRA 15/1/2001 VI1
2 100 LORIANE JOLLEMBECK 24/10/1992 VI1
3 94 GUSTAVO FELIPE MABBA 20/6/1994 VI1
4 90 ALLANA LUZIA SIQUEIRA 24/6/2003 VI3
5 45 ALICE SCHWINDEN 21/11/2003 VI3
6 45 HECTOR ANDREGHETONI BERTHI 4/5/2007 VII1
7 40 BIANCA DA CRUZ CAMPOS BERNARDI 30/6/1987 VI3
8 40 STEFANI MARIA ROTESKI 6/7/2006 V2
9 35 EMILLY FÁTIMA JUNCKES 1/4/2005 V3
10 30 ISABELLE MAESTRI DALAPRIA 25/6/2007 VII1
11 28 RODRIGO FELIPE ROCHA 28/1/2006 V3
12 25 BRUNO VINICIUS LIMBERGER 18/1/2007 VII1
13 23 LEANDRO GUSTAVO COSTA 10/9/2004 V1
14 20 RHUAN PIMENTEL BASSANI 18/5/1999 VI2
15 20 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CIDRAL 27/8/2007 VII3
16 20 JÚLIA VERDIN CAMARGO 17/10/2008 VII3
17 10 MARIA CLARA DA CUNHA PAMPLONA 17/12/2003 V3
18 3 JULIA BRENDA HOEPERS 18/2/2007 III3
Modalidade: TÊNIS DE MESA FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 162 GUSTAVO MARCHIORI 29/8/2001 VI3
2 125 GUILHERME MARCHIORI 4/4/2006 V1
3 57 PRISCILA JAQUELINE SALAVADOR 11/12/1995 VII1
4 53 GABRIEL BECKER 28/12/2001 VIII3
5 30 THIAGO RODRIGO HAU FRANÇA 9/4/2003 V2
6 20 MANUELA SCHROEDER DIAS 5/6/2006 VII2
Modalidade: TIRO ARMAS LONGAS FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 272 SAMUEL LEANDRO LOPES 15/3/1979 VIII1
2 251 CARLOS EDUARDO LANGE 8/8/1995 VI1
3 144 RICARDO LOURIVAL DA ROSA 25/6/1985 VI1
4 141 CLAUDIO IVAIR SCHMIDT 30/11/1977 VI1
5 120 LEONARDO VAGNER DO NASCIMENTO MOREIRA 13/6/1978 VI1
6 82 TIAGO RAFAEL PERIN 19/8/1991 VI1
7 80 CLÉSIO LUIZ CUNHA 22/11/1970 VI1
8 80 INAUREA REINKE SCHMIDT 23/7/1980 VI1
9 77 GUSTAVO HENRIQUE KEUNECKE 10/4/1989 VI1
10 47 CHRISTIAN ROBERTO VOTA 3/1/1986 VI2
11 33 SIDNEI KREUTZFELD 25/1/1981 VI1
12 13 PAULO CESAR OTOVICZ 18/2/1972 III2
13 3 RUI BARG 29/8/1957 III1
14 3 CELSO PERIN 27/7/1958 III1
15 3 VILSON BORCHARDT 8/10/1963 III1
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16 3 LUIS CLAUDIO SIEWERDT 12/10/1970 III1
17 3 GILBERTO KASZUBOWSKI 4/2/1971 III1
18 3 JACKSON RODRIGO BORCHARDT 28/10/1984 III1
Modalidade: VÔLEI DE PRAIA FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 45 LARISSA TELES DE CAMPOS 17/4/2002 VI3
2 43 VINICIUS MULLER SCOZ 4/1/2004 V3
3 43 JULIANO EDUARDO ROSA DOS SANTOS 18/11/2004 V3
4 35 HELENA WEBER DE OLIVEIRA 25/9/2002 V2
5 5 MATHEUS HENRIQUE MARTINELLI 15/5/2005 III1
6 5 LUÍSA BALDEZ DE ALMEIDA VALCANAGLIA 19/5/2007 III1
7 5 ISABELLY BALDEZ DE ALMEIDA VALCANAGLIA 19/5/2007 III1
8 3 GABRIELLI BELARMINO BOEING 16/2/2005 III3
9 3 RENAN DA SILVA 11/4/2005 III3
10 3 CARLA FERNANDA BARBOSA NOGUEIRA 17/4/2005 III3
Modalidade: VOLEIBOL FEMININO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 105 THUANY CRISTINA BARDIN 13/1/2004 V1
2 105 LUIZA DA CRUZ 3/3/2004 V1
3 105 CAUANE GABRIELI ADUR 16/4/2004 V1
4 105 LAURA MORETTI JUNKES 12/7/2004 V1
5 79 VITTORIA ELENA KUEHNE 20/7/2006 IV1
6 71 LUANA CAMILA KUSKOWSKI 18/4/2006 IV1
7 67 MARIA EDUARDA KREUTZFELD 25/2/2005 IV1
8 59 HELENA WOLF 6/6/2005 IV1
9 58 ANE CAROLINE WEBER 16/11/2003 V1
10 58 JÚLIA PETTERS 26/5/2003 V2
11 50 SABRINA MARTIM DA SILVA 27/4/2002 V2
12 47 ISABELLE LOUISE RISSATTO 14/12/2005 IV1
13 36 ANA KAROLINA BONONOMI 15/4/2006 III1
14 36 JOANA GEVAERD SCHAEFER 3707/2006 III1
15 35 SUELEN MARIA HONÓRIO DE LIMA 17/8/2005 IV1
16 24 JENIFFER MOTA 9/5/2006 III1
17 24 ANA JÚLIA FELIPPI 14/5/2006 III1
18 24 EMILLY BECKER 22/5/2006 III1
19 24 NÁTHALI MILENA ALVES 17/6/2006 III1
20 24 KAMILE LUIZA STEIN 24/11/2006 III1
21 12 LARA GILARDI PARRA DE SOUZA 20/1/2005 III1
22 12 EDUARDA CANEDO GOMES CAPELLI 9/3/2006 III1
23 12 AMANDA LETÍCIA BRÜCK 9/3/2007 III1
24 12 KAROL DE SOUZA 22/3/2007 III1
25 12 CLARA LAUBE VOIGT 26/7/2007 III1
26 12 EMILY NEGRI 3/12/2007 III1
27 12 MARINA SEIEL DEGLMANN 4/12/2007 III1
Modalidade: VOLEIBOL MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 68 GABRIEL PAOLETTO KANZLER 11/2/2002 V1
2 68 JONAS GABRIEL OTTO 15/2/2002 V1
3 68 JOAO VITOR BARRETO KATH 29/7/2002 V1
4 68 RENAN ANDREY FORNAZARI 17/4/2004 V1
5 68 EDUARDO WAGENKNECHT 19/4/2004 V1
6 68 KAUAN ESTEVÃO 14/6/2004 V1
7 32 PEDRO MARCON GONÇALVES 7/1/2004 III1
8 8 IGOR FERNANDO DE OLIVEIRA MACHADO 28/6/2004 III2
9 8 VITOR DANIEL ULER 24/2/2005 III2
10 8 PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO SONAVILLA 23/5/2005 III2
Modalidade: XADREZ FEMININO E MASCULINO
Classificação Pontuação Atleta Data nasc Categoria
1 290 LUCAS FONSECA PICCOLI 14/5/2003 VI1
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2 200 MARIA FLORENCIA FERNÁNDEZ 12/11/1991 XI3
3 150 ANDRÉ JORDI VOLKMANN 27/10/2000 X1
4 120 ARTEMIS PÂMELA GUIMARÃES SOARES CRUZ 23/5/1995 VI1
5 90 CHRISTIAN OLIVEIRA LUZ 14/11/2007 IV1
6 78 GUILHERME HENRIQUE DE MORAES SILVA 22/1/2006 V2
7 60 CAMILLE CHRISTINA ANDRUKIU WILTNER 1/10/2003 V2
8 60 ANA LUIZA SOUZA 13/6/2006 V2
9 50 LUANA EDUARDA TRIBESS MARQUES 25/5/2007 V3
10 50 SUZANA KOMOTO CHANG 9/2/1972 VI1
11 40 RÔMULO CARDOSO DE SÁ RODRIGUES MOTA 18/3/2006 VII2
12 40 LETICIA GABRIELE TRIBESS MARQUES 25/5/2007 V3
13 18 SOPHIA LORENA CARDOSO DE SÁ RODRIGUES MOTA 18/10/2007 VII3
14 5 AMANDA CAROLINA DE MELLO 8/9/1989 III1
15 2 GUSTAVO ARTHUR HORNBURG 17/2/2007 I3

INDEFERIMENTOS

CANDIDATOS DATA NASCIMENTO
1. ADRYAN AFONSO CAVALHEIRO 19/12/2009
2. MATHEUS DONADONI PIRES 16/05/2002
3. GUILHERME FEDER 20/10/2002
4. GUSTAVO FEDER 1/2/2005
5. ERIC MICHAEL TECILLA 5/1/2004
6. LUIS EDUARDO MARKIEWICZ 29/1/1991
7. ADRIAN RENATO KIATKOSKI 10/7/2005
8. ARTHUR VIEIRA GAMA 16/10/2008
9. LAISA LYANDRA VALCANAGLIA DUTRA 9/3/2004
10. EDUARDA DE MOURA DA SILVA 24/4/2004
11. ISLAN CARLOS MACIEL RAMOS 20/12/2004
12. JOSHUA DE CARVALHO DE ARAUJO 28/8/1999
13. ANDRES RODRIGUEZ VILA 19/12/1973

 Jaraguá do Sul, 04 de maio de 2022.
NATÁLIA LÚCIA PETRY
Presidente da Comissão Bolsa Desportiva Municipal

EDITAL Nº 024/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 3872088

EDITAL Nº 024/2022 - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal da Educação de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, com amparo legal na Lei Complementar No 
102/2010, de 12 de novembro de 2010, alterada pela Lei Complementar no 190/2017, de 22 de março de 2017 e considerando o resultado 
do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL, UNICAMENTE COM BASE NO EXAME DE TÍTULOS, Edital nº 024/2022, 
resolve HOMOLOGAR, conforme abaixo.

AUXILIAR DE SALA - REDA
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Nº Nome Tempo de serviço

1 ROSINETI ELEUTÉRIO 169

2 LURDES ANTONIETTO COLAÇO 113

3 ALCIONEIA DE FÁTIMA GREIN DIAS 70

4 CAROLINA FERNANDA PEREIRA 68

5 LEILA CORREIA DE NEGREIRO 56

6 CHRISTIANE KARVAT 49

7 GABRIELA ORTIZ FERNANDES 45

8 ALINE MONIKE PACHER DE MORAIS 18

9 ELUIZA APARECIDA CLAUDINO ROCHA 14

10 GRASIELA DE FÁTIMA VASCONCELOS DA ROSA 2

11 LARISSA MENDES DE ALMEIDA 2

12 TICIANE TAINÁ TURÍBIO 2

13 ANDREA REGINA COSTA MARQUES DE BRITO 0

14 ISOLDE FISCHER 0

15 MARCIA ELIANI LAGEMANN HACKBARTH 0

16 DANIELY DO REMÉDIO DOS SANTOS JUSTINIANO 0

17 MARISA FABIAN WALENDOLF 0

18 PRISCILA VEIGA BARBOSA 0

19 SIMONE LEANDRO DA SILVEIRA WANDERWEGEN 0

20 MICHELE BOENO MARQUES DE ANDRADE 0

21 DJENNIFER KAUANA SCHMITZ PRESOTTO GRUNER 0

22 JESSICA ELISIA DE BORBA GAEDTKE 0

23 LUARA JOVINA CORREIA VELOZO 0

24 SILVANA GOLEC 0

25 NICOLE SILVA 0

26 THAYSLA GABRIELA ODETI - PCD 0

27 LARISSA MONTEIRO 0

28 LARISSA GIACOMOZZI 0

29 LAURA CRISTINA HACKBARTH 0

30 GIOVANNA CARLA FIAMONCINI 0

Pedagogo - REDA - SAP

Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 ROSINETI ELEUTÉRIO ESPECIALIZAÇÃO 169

2 MARIANA LEMOS AMERICANO PIETZSCH ESPECIALIZAÇÃO 74

3 DEBORA DA SILVA JOZALA ESPECIALIZAÇÃO 66

4 ELVIRA APARECIDA ODORIZZI LICENCIATURA 18

5 SIRLEI IZABEL COLORIO ESPECIALIZAÇÃO 0

6 CARLA SIMONI DOS SANTOS ESPECIALIZAÇÃO 0

7 ADRIANA STOINSKI LICENCIATURA 0

8 MARIA IZETE SALDANHA DE OLIVEIRA LICENCIATURA 0

9 SILVIA DE ALENCAR BARROSO LICENCIATURA 0
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INDEFERIDO

1 ANA YÊDA MENDES GONÇALVES 2.1 - V

2 MARLI SANTANA SANTOS DA SILVA 2.1 - V

3 MARCELO GRUBER 2.1 - V

Pedagogo - REDA - AEE

Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 MARCIO ANTONIO MUNIZ ZIPPERT ESPECIALIZAÇÃO 24

2 CRISTIANE REGINA ALVES ESPECIALIZAÇÃO 0

3 CARLA SIMONI DOS SANTOS ESPECIALIZAÇÃO 0

4 MARY TERESINHA DE MELO COPET-
TI MARTINS LICENCIATURA 20

5 ALDEMIR DUARTE SOUZA LICENCIATURA 0

6 CLEONICE OLIVEIRA GOMES LICENCIATURA 0

Professor de Ensino Fundamental - REDA - Língua Portuguesa

Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 INGRID MAYARA ALLEBRANDT ESPECIALIZAÇÃO 41

2 RAFAELA CHAGAS DAS CHAGAS ESPECIALIZAÇÃO 12

3 FABRICIA DE AVILA PEREIRA DE 
PAULA LICENCIATURA 0

Professor de Ensino Fundamental - REDA - Língua Inglesa

Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 FABRICIA DE AVILA PEREIRA DE 
PAULA LICENCIATURA 0

Professor de Educação Infantil - REDA
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Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 ROSINETI ELEUTÉRIO ESPECIALIZAÇÃO 169

2 CLEONICE OLIVEIRA GOMES ESPECIALIZAÇÃO 105

3 MARIANA LEMOS AMERICANO PIETZSCH ESPECIALIZAÇÃO 74

4 ANDREZA NAYARA SOUZA SILVA ESPECIALIZAÇÃO 61

5 JANAINA JUNKS ESPECIALIZAÇÃO 31

6 FERNANDA MAGALI MORETTI ESPECIALIZAÇÃO 26

7 FERNANDA LACERDA RODRIGUES AMENDOLA ESPECIALIZAÇÃO 16

8 IRACILENE MALVÃO MARTINS ESPECIALIZAÇÃO 0

9 VANESSA ANNUNCIATO TREVIZAN ESPECIALIZAÇÃO 0

10 THIAGO ZESUINO ESPECIALIZAÇÃO 0

11 IDELMA CERQUEIRA ESPECIALIZAÇÃO 0

12 PALOMA KELLEN KUHN ESPECIALIZAÇÃO 0

13 TAMILI COSTA DO NASCIMENTO LICENCIATURA 65

14 FLAVIA MARTINS COSTA DOS SANTOS LICENCIATURA 22

15 ELISETE HAYTSMANN TOMASZEWSKI LICENCIATURA 15

16 STEFANIE MIRANDA PEREIRA LICENCIATURA 9

17 JUSSARA OLIVEIRA CAVALCANTE ASSIS LICENCIATURA 0

18 SAMARITANA ROSA MACHADO GONÇALVES LICENCIATURA 0

19 JOSIANE ALVES MOREIRA LICENCIATURA 0

20 MARLI DELENGA BITENCOURT LICENCIATURA 0

21 SÂMIA MEDEIROS DE OLIVEIRA LICENCIATURA 0

22 MARAIZA KLOCK BOSHAMMER LICENCIATURA 0

23 LEDA DO SOCORRO SOUSA ALBUQUERQUE GON-
ÇALES LICENCIATURA 0

24 JULIANA MENEZES NOVAIS LICENCIATURA 0

25 CRISTIANE FÁTIMA ALBERTI RIBEIRO DA SILVA LICENCIATURA 0

26 CAMILA ROPELATO LICENCIATURA 0

27 FILIPE QUARESMA ARAUJO MIRANDA LICENCIATURA 0

28 NICOLE DA SILVA LICENCIATURA 0

INDEFERIDO

1 BRUNA EDUARDA MENDONÇA GOMES 2.1 - V

2 FELIPE QUARESMA ARAÚJO MIRANDA 2.1 - V / 3.3

3 JANAINA RUDA 7.5

4 JOSÉLIA DE SOUZA PINTO 7.5

5 OSMILDO DE SOUSA MATOS 2.1 - V

6 PAMELA PROCHNOW 2.1 - V / 3.3

7 WILLIAM DE FARIAS BARROS 2.1 - V

Administrador Escolar - REDA

Nº Nome Habilitação Tempo de serviço

1 SANDRA APARECIDA MACHADO DOS REIS MESTRADO 0

2 FERNANDA DA SILVA ESPECIALIZAÇÃO 0

3 GABRIELA DE AGUIAR LICENCIATURA 0
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INDEFERIDO

1 LUCIA MARILEI LAUFER 7.5

2 MARILDA QUIRINO DE ALMEIDA 7.5

Tradutor e Intérprete de Libras de Nível Médio - REDA

INDEFERIDO

1 SIMONI MUNDSTOCK NUNES 7.5

Jaraguá do Sul, 04 de maio de 2022.
Ivana Atanásio Dias
Secretária de Educação
Portaria nº 005/2021

EDITAL Nº 024/2022 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO RETIFICAÇÃO
Publicação Nº 3872089

EDITAL Nº 024/2022 – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
RETIFICAÇÃO

A Secretária Municipal de Educação de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais RETIFICA os itens relacionados abaixo:

5.2 O candidato poderá impetrar recurso da classificação prévia até às 16 horas do dia 03 de maio de 2022, através do endereço eletrônico 
edital024@edu.jaraguadosul.sc.gov.br (anexo IV).

5.3 A classificação final será divulgada no site www.jaraguadosul.sc.gov.br, “Concursos Públicos e Processos Seletivos”, no dia 03 de maio 
de 2022, após 16 horas.

5.4 A homologação do processo seletivo será publicada no dia 04 de maio de 2022, no site www.jaraguadosul.sc.gov.br, “Concursos Públicos 
e Processos Seletivos” e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

CLÁUSULA VI – DO RECURSO
6.1 Até às 16 horas do dia 03 de maio de 2022, de conhecimento da divulgação da classificação prévia, o candidato poderá recorrer do 
resultado, preenchendo o Formulário de Recurso (anexo IV), fundamentado, através do endereço eletrônico edital024@edu.jaraguadosul.
sc.gov.br. Documentos não enviados na inscrição, não serão aceitos no recurso.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
IVANA ATANÁSIO DIAS
Secretária de Educação
Portaria nº 005/2021

NOTA DE ESCLARECIMENTO CONTRATO Nº 633/2020
Publicação Nº 3868131

NOTA DE ESCLARECIMENTO
CONTRATO Nº 633/2020

No que tange ao Contrato nº 633/2020, decorrente do processo licitatório de Concorrência nº 035/2020-FMS, informo equívoco na formu-
lação do Terceiro Termo Aditivo nº 710/2021 no que tange ao valor atualizado do contrato descrito no item 2.2, desta forma fica corrigido 
o valor o total da obra passando a constar conforme segue:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.1 – O pedido de reequilíbrio econômico financeiro realizado em 13/04/2021 através do protocolo nº 0008746/2021, fica deferido parcial-
mente, no montante de R$ 5.570,22 (cinco mil quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), referente a material e mão-de-obra dos 
serviços constantes da planilha apresentada pela CONTRATADA juntamente com a proposta e que fazem parte do presente, aprovados pelos 
signatários deste termo aditivo conforme planilha apresentada, com efeitos a partir de 13/04/2021.

2.1.1 – O presente reequilíbrio econômico-financeiro tem como fundamento o artigo 65, II, 'd' da Lei Federal nº 8.666/93, bem como no 
Processo Administrativo nº 0008746/2021, no qual contém o Parecer Técnico emitido pelos fiscais e gestor do contrato designados pelo 
Decreto Municipal nº 14.409/2020 (fls. 63/65) e Decisão Administrativa exarada em 03 de novembro de 2021 (fls. 232/248).

2.2 – Em consequência ao reequilíbrio econômico-financeiro, o valor total da obra fica em R$ 350.070,87 (trezentos e cinquenta mil setenta 
reais e oitenta e sete centavos) ”.

mailto:barbara.engelhardt@edu.jaraguadosul.sc.gov.br
mailto:barbara.engelhardt@edu.jaraguadosul.sc.gov.br
mailto:barbara.engelhardt@edu.jaraguadosul.sc.gov.br


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1012

Jaraguá do Sul (SC), 17 de fevereiro de 2022.
Saulo de Oliveira Miranda
Diretor de Compras, Licitações e Suprimentos

P O R T A R I A Nº 401/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868704

PORTARIANº 401/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021; 
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 04/05/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, IVANI 
QUANDT BERSCH, matrícula Nº 8047, referente ao 2º período.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 110/2022/SEMSA
Publicação Nº 3871014

PORTARIANº 110/2022/Semsa
Concede Bolsa Formação Complementar do Programa de Residência Médica.

ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa mais médicos, altera as leis nº 8.745, de 09 de dezembro 
de 1993, e nº 6.932, de 07 de julho de 1981, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9033/2022, altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.139/2019, de 25 de outubro de 2019, que dispõe 
sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação para os Residentes em Medicina de Família e Comunidade no 
Município de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO o Decreto nº16.053/2022 que regulamenta a Lei Municipal nº8.139/2019, de 25 de outubro de 2019, alterada pela Lei 
Municipal nº 9033/2022 que dispõe sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação para os Residentes em 
Medicina de Família e Comunidade no Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 16.063/2022 que revoga o Decreto Nº 15.893/2022, que Concede Bolsa Formação Complementar para o 
Médico Residente Bruno Buss Gesser;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 16.060/2022 que revoga o Decreto Nº 14.862/2021, que Concede Bolsa Formação Complementar para a 
Médica Residente Letícia Caroline Ferreira;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 16.061/2022 que revoga o Decreto Nº 14.863/2021, que Concede Bolsa Formação Complementar para o 
Médico Residente Maurus Jurgen Weege Junior;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 16.062/2022 que revoga o Decreto Nº 14.864/2021, que Concede Bolsa Formação Complementar para o 
Médico Residente Michel Murilo S. de Azevedo;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 16.064/2022 que revoga o Decreto Nº 15.894/2022, que Concede Bolsa Formação Complementar para a 
Médica Residente Vivian Lima Santos;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER Bolsa Formação Complementar do Programa de Residência Médica, para o ano de 2022, para os seguintes Médicos Re-
sidentes:

I. Bruno Buss Gesser – CRM 32276 – Saúde Família e Comunidade;
II. Letícia Caroline Ferreira – CRM 30136 – Saúde Família e Comunidade;
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III. Maurus Jurgen Weege Junior -CRM 26460 – Saúde Família e Comunidade;
IV. Michel Murilo S. de Azevedo – CRM 27791 – Saúde Família e Comunidade;
V. Vivian Lima Santos – CRM 32426 – Saúde Família e Comunidade;

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 28 de abril de 2022.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 111/2022/SEMSA
Publicação Nº 3871017

PORTARIANº 111/2022/Semsa
Designa profissionais para compor a Comissão de Residência Médica – COREME do Município de Jaraguá do Sul.

ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281 de 05 de setembro de 1977 que regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de Re-
sidência Médica e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº12.871 de 22 de outubro de 2013 que institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis 8.745 de 09 de 
dezembro de 1993 e nº 6.932 de 07 de julho de 1981 e dá outras providências;
CONSIDERANDO o credenciamento do município de Jaraguá do Sul junto ao Ministério de Educação, Secretaria de Educação Superior, Dire-
toria dos Hospitais Universitários Federais e Residências de Saúde e junto à Comissão Nacional de Residência Médica;
CONSIDERANDO o Decreto nº 15933/2022, que institui a Comissão de Residência Médica (COREME) do município de Jaraguá do Sul;
CONSIDERANDO o teor do Mem.012/2022, de 20 de abril de 2022, da Supervisão COREME e Preceptoria Médica da Secretaria Municipal 
de Saúde;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR os profissionais relacionados a seguir para compor a Comissão de Residência Médica – COREME, do Município de Jaraguá 
do Sul:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
a) Representante da Instituição: Vanessa Schwirkowsky
b) Representante do Sistema de Práticas Integradas (SIP/SUS): Silvia Regina Bonatto Curty
c) Supervisor do Programa de Residência Médica: José Jorge Magris Fernandes

II – PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE:
a) Representante dos Preceptores MFC: Renato Ostapiuk
b) Representante dos Residentes MFC: Michel Murilo Sasse de Azevedo

III – PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÂMBITO HOSPITALAR:
a) Representantes dos Preceptores dos Programas de Residência em Âmbito Hospitalar:
- Hospital e Maternidade Jaraguá:
Titular: Tarso Keniti Kubo
Suplente: Wagner Horst
- Hospital São José:
Titular: Josiane Aparecida Neiderdt Ferreira
Suplente: Guilherme W. Roeder
b) Representante dos Residentes dos Programas de Residência em Âmbito Hospitalar:
- Hospital e Maternidade Jaraguá:
Titular: Heloise Martins de Carvalho
Suplente: Barbara Gerlach da Silva Ziemath
- Hospital São José:
Titular: Luana Andressa Vogel
Suplente: Bianca Ribas

Art.2º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 105/2022/Semsa de 04 de abril de 2022.

Art.3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de abril de 2022.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde
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PORTARIA Nº 112/2022/SEMSA
Publicação Nº 3871019

PORTARIANº 112/2022/Semsa
Designa os profissionais que irão compor a Comissão Permanente de Contratualização Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde de Ja-
raguá do Sul.

ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO a Cláusula Sexta do Contrato nº 347/2021 de 29 de junho de 2021, celebrado entre o Município de Jaraguá do Sul, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, e a Comunidade Evangélica Luterana de Jaraguá do Sul – SC 
Hospital e Maternidade Jaraguá;

CONSIDERANDO a Cláusula Sexta do Contrato nº 546/2018 de 19 de dezembro de 2018, celebrado entre o Município de Jaraguá do Sul, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, e a Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR os profissionais relacionados a seguir para compor a Comissão Permanente de Contratualização Hospitalar da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
• Elisabeth Rolim Espanhol Bachmann (Titular)
• Fabiana Conrado (Titular)
• Gizelia Kuester (Suplente)
• Daniela Mathias Bastos Alves ( Suplente)

II – HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ:
• Rubiane de Paula Carvalho (Titular)
• Theo Frohlich (Suplente)

III – HOSPITAL SÃO JOSÉ:
• Susan Daiane Drews Splitter (Titular)
• Cesar Roberto Guerra (Suplente)

Art.2º A Comissão Permanente de Contratualização Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul será composta por Pre-
sidente e membros.

Parágrafo Único. Será Designada como Presidente Elisabeth Rolim Espanhol Bachmann.

Art.3º O mandato da Comissão Permanente de Contratualização Hospitalar será compatível com a vigência dos Contratos nº 347/2021 e 
546/2018.

Art.4º Em consequência, fica revogada a Portaria Nº 076/2022/Semsa de 22 de fevereiro de 2022.

Art.5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 28 de abril de 2022.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 113/2022/SEMSA
Publicação Nº 3871021

PORTARIANº 113/2022/Semsa
Informa os Médicos Residentes que receberão Bolsa Formação Complementar do Programa de Residência Médica.

ALCEU GILMAR MORETTI, Secretário Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO a Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa mais médicos, altera as leis nº 8.745, de 09 de dezembro 
de 1993, e nº 6.932, de 07 de julho de 1981, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9033/2022, altera dispositivos da Lei Municipal nº 8.139/2019, de 25 de outubro de 2019, que dispõe 
sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação para os Residentes em Medicina de Família e Comunidade no 
Município de Jaraguá do Sul;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9034/2022, altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 8.403/2020, de 19 de agosto de 2020, al-
terada pela Lei Municipal nº 8.823/2021, de 04 de outubro de 2021, que autoriza o município de Jaraguá do Sul, por intermédio do Fundo 
Municipal de Saúde – FMS, a firmar convênio de cooperação com a Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul, e como Interveniente 
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a Sociedade de Ensino Estácio de Sá, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 9035/2022, altera e acresce dispositivos à Lei Municipal nº 8.824/2020, de 04 de outubro de 2021, 
que autoriza o município de Jaraguá do Sul, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde – FMS, a firmar convênio de cooperação com a 
Associação do Hospital Jaraguá , e como Interveniente a Sociedade de Ensino Estácio de Sá, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto nº 16.053/2022 que regulamenta a Lei Municipal nº8.139/2019, de 25 de outubro de 2019, alterada pela Lei 
Municipal nº 9033/2022 que dispõe sobre o Programa de Residência Médica e o Pagamento de Bolsa Formação para os Residentes em 
Medicina de Família e Comunidade no Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Termo de Convênio e Cooperação Nº 437/2020, firmando com a Entidade Associação Hospitalar São José de Jaraguá do 
Sul e Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, como interveniente;

RESOLVE :
Art.1º INFORMA os Médicos Residentes que receberão a Bolsa Formação Complementar do Programa de Residência Médica, referente ao 
Termo de Convênio e Cooperação Nº 437/2020, para o ano de 2022:

I. Matheu Felipe Gomes – CRM 29389 – Cirurgia Geral;
II. Johanna Nicoli Wiegert – CRM 28861 – Cirurgia Geral;
III. Paulo Roberto Zanchet – CRM 20787 – Cirurgia Geral;
IV. Deivid Joaquim Guessi – CRM 26035 – Cirurgia Geral;
V. Bianca Ribas – CRM 28087 – Cirurgia Geral.

Art.2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 28 de abril de 2022.
ALCEU GILMAR MORETTI
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 263/2022
Publicação Nº 3867952

PORTARIANº 263/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 53 a 58, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 126/2022/Semsa, de 11/02/2022, da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO o teor do Processo PMJS Nº 0008762/2022;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 03/02/2022, VALERIA SIMONE WEIS GRECO, matrícula 11280, ocupante do cargo efetivo de Agente de En-
demias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer, interinamente, a função gratificada de SUPERVISORA DE FISCALIZAÇÃO E 
CONTROLE DE ZOONOSES - (FGC-1), da Secretaria Municipal de Saúde, do Poder Executivo do Município, em razão de licença maternidade 
da titular.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/02/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 264/2022
Publicação Nº 3867953

PORTARIANº 264/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 53 a 58, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 345/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
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Art.1º DESIGNAR, a partir de 02/05/2022, CLEUMIR SEHN, matrícula 10453, ocupante do cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental 
- Licenciatura Plena, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para exercer a função gratificada de ASSESSOR PEDAGÓGICO - (FGC-8), 
da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo do Município.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 265/2022
Publicação Nº 3868014

PORTARIANº 265/2022
Determina Afastamento de MARINEUZA NECKEL DOS SANTOS.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 206, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, 
de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 
20/09/2018, 236/2019, de 16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, e 270/2021, de 
11/01/2021; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 356/2022/GabSecr/Semed, de 03/05/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º AFASTAR PREVENTIVAMENTE do exercício do cargo, a partir de 03/05/2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remu-
neração, a servidora pública municipal MARINEUZA NECKEL DOS SANTOS, matrícula 8552, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO SUPERIOR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 206, da Lei Complementar 
Municipal Nº 154/2014.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 266/2022
Publicação Nº 3868017

PORTARIANº 266/2022
Determina Afastamento de MARILEIA VOELZ.

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 206, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, 
de 03/11/2014, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 169/2015, de 20/10/2015, 211/2017, de 20/12/2017, 217/2018, de 
20/09/2018, 236/2019, de 16/09/2019, 238/2019, de 10/10/2019, 260/2020, de 22/07/2020, 266/2020, de 11/12/2020, e 270/2021, de 
11/01/2021; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 356/2022/GabSecr/Semed, de 03/05/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º AFASTAR PREVENTIVAMENTE do exercício do cargo, a partir de 03/05/2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da remune-
ração, a servidora pública municipal MARILEIA VOELZ, matrícula 7315, ocupante do cargo efetivo de ATENDENTE DE BERÇÁRIO, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 206, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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PORTARIA Nº 267/2022
Publicação Nº 3869529

PORTARIANº 267/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 344/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º DISPENSAR, a partir de 1º/05/2022, ADRIANE MORETTI do cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO CENTRO MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "JONES CHIODINI", da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo do Município.

Art.2º Em consequência, fica revogado o artigo 15, da Portaria Nº 183/2021, de 28/01/2021.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 268/2022
Publicação Nº 3869530

PORTARIANº 268/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições; e
CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 344/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º DISPENSAR, a partir de 1º/05/2022, CLAUDIA GAEDKE HORNBURG do cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PROFESSORA ILSE DUMKE GIESE", da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo do 
Município.

Art.2º Em consequência, fica revogado o artigo 19, da Portaria Nº 183/2021, de 28/01/2021.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 269/2022
Publicação Nº 3869533

PORTARIANº 269/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 344/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 02/05/2022, ADRIANE MORETTI, matrícula 10416, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educação 
Infantil - Ensino Superior, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO 
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MÁRIO NICOLLINI", da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo do Município.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito
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PORTARIA Nº 270/2022
Publicação Nº 3869536

PORTARIANº 270/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 344/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 02/05/2022, CLAUDIA GAEDKE HORNBURG, matrícula 8676, ocupante do cargo efetivo de Secretária de Es-
cola, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL "JONES CHIODINI", da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo do Município.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 271/2022
Publicação Nº 3869538

PORTARIANº 271/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto nos artigos 49 a 52, da Lei Complementar 
Municipal Nº 240/2019, de 31/10/2019, alterada pelas Leis Complementares Municipais Nºs 252/2020, de 04/03/2020, e 253/2020, de 
06/03/2020; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 344/2022/Semed/GABSECR, de 29/04/2022, da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE :
Art.1º DESIGNAR, a partir de 02/05/2022, ANA PAULA HIPPLER WEBER, matrícula 8320, ocupante do cargo efetivo de Professora de Educa-
ção Infantil - Ensino Superior, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para exercer o cargo de provimento em comissão de DIRETORA 
DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PROFESSORA ILSE DUMKE GIESE", da Secretaria Municipal de Educação, do Poder 
Executivo do Município.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 272/2022
Publicação Nº 3869539

PORTARIANº 272/2022

O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas e nos termos do artigo 12, da Lei Complementar Municipal 
Nº 217/2018, de 20/09/2018, e alterações; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício Nº 017/2022/CA/Issem, de 25/04/2022, do Conselho de Administração do Instituto de Seguridade dos 
Servidores Municipais (Issem);

RESOLVE :
Art.1º NOMEAR os servidores públicos municipais MARCIA EVELISE JAMOSKI, matrícula 8225, GIOVANE DENILSON SPÉZIA, e MARCIO 
JOSÉ TEIXEIRA, para comporem o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem), como 
membros suplentes eleitos, com mandato de 03 (três) anos, a contar de 18/04/2022.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
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Jaraguá do Sul, 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito

PORTARIA Nº 384/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867995

PORTARIANº 384/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e

CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Hu-
mana pelo Novo Coronavírus, que configura Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

CONSIDERANDO as regras de isolamento social instituídas pelo Decreto Estadual Nº 515, de 17/03/2020, e pelo Decreto Estadual Nº 525, 
de 23/03/2020, e alterações posteriores;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal Nº 13.723/2020, de 18/03/2020, declarou Situação de Emergência no Município de Jaraguá do Sul 
e estabelece medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Infecção Humana 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a motivação dos Decretos Municipais Nºs 13.715/2020, de 17/03/2020; 13.723/2020, de 18/03/2020; e 13.729/2020, de 
23/03/2020;

CONSIDERANDO, ainda, o teor dos Decretos Municipais Nºs 13.731/2020, de 25/03/2020; 13.740/2020, de 03/04/2020; e 13.744/2020, de 
09/04/2020; e 15205/2021, de 02/08/2021, e alterações;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 
na forma do artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir rela-
cionados:

NOME MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO PERÍODO DE AFASTAMENTO

Eunice Aparecida Zoz 9695 Agente Comunitário de Saúde Secretaria Municipal de 
Saúde 25/04/2022

Elenir de Almeida Germano 7202 Atendente de Berçário Secretaria Municipal de 
Educação 27/04/2022 a 02/05/2022

Luciana Hornburg Pini 8472 Diretor de Centro Municipal de Educação 
Infantil

Secretaria Municipal de 
Educação 26/04/2022 a 03/05/2022

Bruna de Azevedo 114223 Coordenador Pedagógico Secretaria Municipal de 
Educação 27/04/2022

Vanessa Schwirkowsky 9450 Diretor CC - 2 Secretaria Municipal de 
Saúde 27/04/2022 a 03/05/2022

Amanda Kajuk Alves 114453 Cuidador Social Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Habitação 28/04/2022

Denylson Thomazelli 366 Agente Administrativo ISSEM 28/04/2022 a 04/05/2022

Mario Eising 8809 Pedreiro I Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos 27/04/2022 a 02/05/2022

Joaquim Carlos Cavalcante 
Valverde 9 Médico Perito ISSEM 23/04/2022 a 28/04/2022

Lourival Fernandes Dias Neto 10782 Fiscal de Atividades Urbanas Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Urbanismo 25/04/2022 a 02/05/2022

Maria Roseli Pires Ribeiro 325 Auxiliar de Laboratório SAMAE 18/04/2022 a 19/04/2022

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 29 de abril de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 385/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867999

PORTARIANº 385/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 25/04/2022 a 27/04/2022, a servidora pública muni-
cipal MARILEIA VOELZ, matrícula 7315, ocupante do cargo efetivo de Atendente de Berçário, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 29 de abril de 2022.

ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 386/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868000

PORTARIANº 386/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021, 
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir rela-
cionados:
NOME MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO PERÍODO DE AFASTAMENTO
Sandra da Silva Batista 
Formigari 9382 Agente de Limpeza e Con-

servação
Secretaria Municipal da Admi-
nistração 25/04/2022 a 01/05/2022

Marileia Marcelino 8295 Administrador Escolar Secretaria Municipal de 
Educação 25/04/2022 a 09/05/2022

Tatiane Aparecida Stolf 7902 Coordenador Pedagógico Secretaria Municipal de 
Educação 25/04/2022 a 24/05/2022

Marli Kuster 8173 Recreador Secretaria Municipal de 
Educação 27/04/2022 a 29/04/2022

Zulma Weldt Elisio 7998 Agente de Alimentação e 
Nutrição

Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Habitação 25/04/2022 a 29/04/2022

Erica Aparecida Gonçalves 115052 Professor de Educação 
Infantil

Secretaria Municipal de 
Educação 25/04/2022 a 28/04/2022

Marcia Lucia Braun 10030 Técnico de Enfermagem Secretaria Municipal de 
Saúde 25/04/2022 a 29/04/2022

Maristela Deretti Junks 11037 Professor de Educação 
Infantil

Secretaria Municipal de 
Educação 26/04/2022 a 29/04/2022

Vitoria Toledo de Aragão 2175 Procuradora Câmara de Vereadores 28/04/2022 a 13/05/2022

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 29 de abril 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 387/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868001

PORTARIANº 387/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 28/04/2022 a 29/04/2022, a servidora pública 
municipal JULCIANE DOS SANTOS, matrícula 9457, ocupante do cargo efetivo de Agente de Limpeza e Conservação, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 388/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868004

PORTARIANº 388/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 27/04/2022 a 29/04/2022, a servidora pública muni-
cipal JOYCI SANSON DE LARA, matrícula 9890, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 389/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868006

PORTARIANº 389/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 28/04/2022 a 03/05/2022, a servidora pública munici-
pal GREICY FRANCIELI PATERNO FRANCISCO, matrícula 10815, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 28/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 391/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868007

PORTARIANº 391/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n°14.747/2021, de 25/02/2021, 
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar n°154/2014, art.78, que trata do Auxílio por Incapacidade Temporária para o Trabalho;

CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial, designada pela Portaria n° 198/2021, de 1°/02/2021, e com efeitos desde 18/01/2021;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER afastamento do exercício do cargo para tratamento da própria saúde aos servidores públicos municipais a seguir rela-
cionados:
NOME MATRÍCULA CARGO LOTAÇÃO PERÍODO DE AFASTAMENTO

Carla Helbert Diefenthaler 3304 Professor de Ensino Funda-
mental

Secretaria Municipal de 
Educação 26/04/2022 a 10/05/2022

Luiz Antonio Piovezan 8286 Professor de Ensino Funda-
mental

Secretaria Municipal de 
Educação 20/04/2022 a 29/04/2022

Laerte Silvio Gretter 8044 Agente Operacional Secretaria Municipal de Cul-
tura, Esporte e Lazer 25/04/2022 a 26/07/2022

Ana Gomes da Silva Maier 114241 Coordenador Pedagógico Secretaria Municipal de 
Educação 28/04/2022 a 29/04/2022

Eliane Gonçalves de Lara 
Baldin 8944 Telefonista Secretaria Municipal de 

Educação 27/04/2022 a 29/04/2022

Rosana Gaspar Laroca 7502 Agente de Limpeza e Con-
servação

Secretaria Municipal de 
Educação 28/04/2022 a 29/04/2022

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

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 392/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3868009

PORTARIANº 392/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021, 
e
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 154/2014, art. 125 que trata da licença por motivo de doença em pessoa da família;
CONSIDERANDO a avaliação da Junta Médica Oficial;

RESOLVE :
Art. 1º CONCEDER licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 26/04/2022 a 28/04/2022, ao servidor público mu-
nicipal EDUARDO MARCELINO PALHIOTO, matrícula 818, ocupante do cargo efetivo de Vistoriador de Redes e Ramais, lotado no SAMAE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/04/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 395/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867863

PORTARIANº 395/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021; 
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/05/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, LUCIA 
TABIM DE OLIVEIRA, matrícula Nº 7273, referente ao 3º período.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 396/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867864

PORTARIANº 396/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021; 
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/05/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, MAXWELL 
JORGE DE OLIVEIRA, matrícula Nº 4434, referente ao 3º período.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 397/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867865

PORTARIANº 397/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021; 
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 02/05/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, GELSON 
DA SILVA SOARES, matrícula Nº 4037, referente ao 3º período.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº 398/2022/SEMAD/DGP
Publicação Nº 3867866

PORTARIANº 398/2022/SEMAD/DGP

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal Nº 14.747/2021, de 25/02/2021; 
e
CONSIDERANDO o disposto no artigo 133 e seguintes, da Lei Complementar Municipal Nº 154/2014, de 03/11/2014;

CONSIDERANDO o teor do parecer da Diretoria de Gestão de Pessoas sobre o requerimento de licença-prêmio;

RESOLVE :
Art.1º CONCEDER 15 (QUINZE) dias de LICENÇA-PRÊMIO gozadas, a partir de 26/07/2022, a(o) servidor(a) público(a) municipal, LUCIANE 
APARECIDA FLEITUX DAMACENO, matrícula Nº 7265-6, referente ao 4º período.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/07/2022.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 02 de maio de 2022.
ALESSANDRO BUOZI MARTINS
Diretor de Gestão de Pessoas

SAMAE - LICITAÇÃO Nº 057/2022
Publicação Nº 3869381

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE
JARAGUÁ DO SUL – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 057/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TANQUE VERTICAL DE POLIPROPILENO (PP) 
COM CAPACIDADE DE 3.000 LITROS.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/05/2022, das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 16 horas.
DATA DA ABERTURA: 16/05/2022 às 09 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Sede do Samae, na Rua Erwino Menegotti, nº 478 – Jaraguá do Sul – SC e no site: 
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone (47) 2106-9100 ou ainda através do seguinte link: https://samaejs.1doc.
com.br/atendimento
Gustavo Roweder
Diretor Presidente
Registrado no TCE com a chave: EA8503D2FF2712816C8B93DB682BAB47F93ADDAA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 281/2021
Publicação Nº 3872080

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 281/2021

Tendo analisado a Ata de Abertura e Julgamento da TOMADA DE PREÇOS nº 281/2021, bem como a decisão da Comissão Especial de 
Licitações, designada pelo Decreto nº 15.782/2022, Decreto nº 16.027 /2022 e Decreto nº 16.070/2022, constatei total regularidade no 
procedimento da Comissão Especial, tanto no que se refere ao julgamento como na decisão apresentada.
ISTO POSTO, H O M O L O G O, por oportuno e conveniência, o procedimento licitatório realizado, adjudicando o objeto “prestação de 
serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção e instalação de cercas e portões no quartel sede 
do 14º Batalhão de Polícia Militar, localizado à rua Gustavo Hagedorn nº 880 – Bairro: Nova Brasília” da TOMADA DE PREÇOS nº 281/2021, 
tipo Menor preço Global à empresa: TELAS SEIDEL EIRELI, com o valor Global de R$ 69.583,15 (sessenta e nove mil quinhentos e oitenta 
e três reais e quinze centavos), autorizando a despesa e determinando ainda que seja dada ciência ao participante.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de maio de 2022.
JOSÉ JAIR FRANZNER
Prefeito Municipal

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 281/2021

A Comissão Especial de Licitações, designada pelo Decreto nº 15.782/2022, Decreto nº 16.027 /2022 e Decreto nº 16.070/2022, comunica 
aos interessados que o Processo Licitatório nº 281/2021, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a prestação de 

http://www.samaejs.com.br
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serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para manutenção e instalação de cercas e portões no quartel sede 
do 14º Batalhão de Polícia Militar, localizado à rua Gustavo Hagedorn nº 880 – Bairro: Nova Brasília, teve o seguinte resultado:
Empresa vencedora TELAS SEIDEL EIRELI, com o valor Global de R$ 69.583,15 (sessenta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais e 
quinze centavos).

Regina Beatriz Arnold da Silva
Presidente da Comissão Especial de Licitações
Decreto nº 15.782/2022, Decreto nº 16.027 /2022 e Decreto nº 16.070/2022
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CONTRATO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Publicação Nº 3869692

 

____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA

EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 92 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 03 de Maio de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

NATHALIA SANTOS BORGES

021/2022 - SEMED

NATHALIA SANTOS BORGES

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LIC. PLENA - REDA

04/05/2022 04/08/2022

4093,66

200

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

CADASTRO Nº: 115650

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  115650

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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____________________DIANTE DE FÉRIAS COLETIVAS OU RECESSO ESCOLAR, O PERÍODO DE FÉRIAS PODERÁ

SER ANTECIPADO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RESPEITANDO O INTERESSE PÚBLICO.

_____________________________  AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DE

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA CONTRATANTE.

_____________________________  AS PARTES ELEGEM O FORO DE JARAGUÁ DO SUL/SC, COMO O ÚNICO

COMPETENTE PARA DIRIMIR CONFLITOS DECORRENTES DO PRESENTE CONTRATO.

_____________________________  AS PARTES PODERÃO RESCINDIR UNILATERALMENTE O PRESENTE

CONTRATO ANTES DE EXPIRADO O SEU PRAZO, AINDA QUE DIANTE DE PRORROGAÇÃO, CONFORME ART. 10

DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 102/2010.

_____________________________  O CONTRATANTE PODERÁ DESCONTAR DO SALÁRIO DO(A) CONTRATADO (A)

O VALOR DOS DANOS E PREJUÍZOS POR ELE(A) CAUSADOS POR DOLO, NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU

IMPERÍCIA.

__________________  ALÉM DO VENCIMENTO REFERIDO, O CONTRATADO TERÁ DIREITO AS GRATIFICAÇÕES,

ADICIONAIS E VANTAGENS DISPOSTAS NO ART. 7º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

____________________ O PRESENTE CONTRATO REGER-SE-Á PELAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR

102/2010 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 190/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA –

____________________  É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO CONTRATADO

NA FUNÇÃO  DE ENGENHEIRO - REDA CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA EM LEI.

CLÁUSULA SEGUNDA –

____________________  O PRESENTE CONTRATO TERÁ O PRAZO DE 179 DIAS, CONFORME ACIMA INDICADO, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, PODENDO SER

PRORROGADO, POR ATÉ 02 (DOIS) ANOS, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESDE QUE DEVIDAMENTE

JUSTIFICADO.

CLÁUSULA TERCEIRA –

___________________  A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO O CONTRATADO FARÁ JUS  A PERCEPÇÃO MENSAL

DO VENCIMENTO SUPRA ESPECIFICADO, DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA QUARTA –

__________________  A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, NO CURSO DO PRESENTE

CONTRATO, MODIFICAR A JORNADA DE TRABALHO PACTUADA, PODENDO, INCLUSIVE, ESTABELECER TURNOS

DE REVEZAMENTO, DE MODO QUE MELHOR SEJAM ATENDIDAS AS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA QUINTA –

__________________ O CONTRATADO PRESTARÁ SEU TRABALHO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA,

PODENDO, CONTUDO, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SER REMANEJADO PARA QUALQUER UNIDADE

DA ESTRUTURA DO ÓRGÃO CONTRATANTE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEXTA –

___________________  É VEDADO, EM QUALQUER HIPÓTESE, O DESVIO DE FUNÇÃO.

__________________  APLICA-SE AO CONTRATADO O DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N°

154/2014 QUANTO AOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR, NOS TERMOS E LIMITES CONSTANTES DO ART.

9º DA LCM 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES.

CLÁUSULA NONA –

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, NA

PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE  TAMBÉM O SUBSCREVEM.

Jaraguá do Sul, 03 de Maio de 2022.

CONTRATANTE

______________________________

CONTRATADO

______________________________

__________________ O(A) CONTRATADO(A) SUJEITAR-SE-Á AS NORMAS GERAIS DO CONTRATANTE, QUE EM

NENHUM MOMENTO PODERÃO SER IGNORADAS, OBRIGANDO-AS A EXECUTAR COM ZELO, EFICIÊNCIA E

LEALDADE TODAS AS TAREFAS QUE LHE FOREM CONFIADAS.

CLÁUSULA DÉCIMA –

EDITAL Nº: 

CONTRATADO (A):

FUNÇÃO:

PERÍODO: DE A

VENCIMENTO MENSAL: R$

) HORAS MENSAIS(

SECRETARIA:

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO,

COM SEDE NESTA CIDADE À RUA WALTER MARQUARDT, Nº 1.111, INSCRITO NO CNPJ SOB Nº

83.102.459.0001-23, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. ALESSANDRO BUOZI MARTINS, DIRETOR DE GESTÃO

DE PESSOAS E O CONTRATADO, ACIMA IDENTIFICADO,  RESOLVEM, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI  COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 102/2010 E SUAS ALTERAÇÕES, FIRMAR

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB REGIME ESPECIAL DE DIREITO

ADMINISTRATIVO - REDA, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE

PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA FORMA DAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR:

PARÁGRAFO ÚNICO –

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–

LUIZ FILLIPE MARTNS SILVA

001/2021 - SEMAD

LUIZ FILLIPE MARTNS SILVA

ENGENHEIRO - REDA

04/05/2022 30/10/2022

7956,28

200

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA–

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CADASTRO Nº: 

115651

MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL

CNPJ: 83.102.459/0001-23

CARGA HORÁRIA: 

CLÁUSULA SÉTIMA –

CLÁUSULA OITAVA –

CONTRATO Nº  115651

EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO - REDA
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Jardinópolis

prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 6/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N° 40/2022
Publicação Nº 3871360

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C887F7FEA8066983D62CDEB9879B57DECAED09F6

Estado de Santa Catarina
Município de Jardinópolis – SC
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 40/2022.
Tomada de Preços Nº 06/2022.
Tipo: Menor preço – por item.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PRIMO CALGARO DO MUNICÍPIO DE JARDINÓ-
POLIS - SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA EM ANEXO AO PROCESSO.
Fica remarcada nova data para o processo licitatório.
Entrega dos Envelopes: 08:00hs do dia 20 de maio de 2022.
Abertura dos Envelopes: 08:00hs do dia 20 de maio de 2022.
O Edital Retificado e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: pelo SITE www.jardinopolis.sc.gov.br ou jardinopolis.atende.net 
ou Prefeitura de Jardinópolis localizada na Avenida Getúlio Vargas, 815, nos dias úteis, das Segundas à Sextas-feiras, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 
17:00 horas, pelo fone (49) 3337-0004.

Jardinópolis, 03 de maio de 2022
MAURO FRANCISCO RISSO
PREFEITO MUNICIPAL

http://www.jardinopolis.sc.gov.br
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Joaçaba

prefeitura

ATA LICITAÇÃO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Publicação Nº 3870099

Ao sexto dia do mês de abril de 2022, às 13h30min, reuniram-se na sala de reuniões do gabinete da Prefeitura de Joaçaba, os membros da 
Comissão de Seleção designada pela Portaria 1.299 de 13 de setembro de 2021, para contratação de EFPC nº 01/2021/PMJ, com o objeti-
vo de analisar pedido de reconsideração apresentado por Fundação Banrisul de Seguridade Social. A requerente questiona sua pontuação 
para o item Implantação do Plano, requer a revisão da pontuação atribuída à BB Previdência no quesito suporte à Implantação do Plano, e 
aos benefícios de risco. Por fim, contesta a proposta de Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social – FUSAN, quanto à taxa de 
administração, a qual em sua proposta apresentou percentual de 0,00%, alegando que seria uma afronta ao Princípio da Economicidade. 
Analisando o presente processo licitatório, as licitantes que apresentaram proposta dentro do prazo estipulado pelo edital, e que foram habi-
litadas, tiveram sua pontuação definida conforme ata do décimo oitavo dia do mês de janeiro, abrindo prazo para apresentação de recursos, 
e posterior contrarrazões. Na sequência a Comissão de Seleção reviu seu entendimento em alguns pontos, redefinindo a classificação das 
licitantes, com esta decisão passando pelo crivo do Prefeito, o qual proferiu sua decisão nos moldes do entendimento da Comissão de Se-
leção. Sendo assim, a Comissão de Seleção considerando o item 8.3.4 do edital, que prevê que a decisão do Prefeito será irrecorrível, bem 
como o item 8.3.2 que estipula que não serão aceitos recursos ou contrarrazões fora do prazo, decide não analisar o mérito do pedido de 
reconsideração por se tratar de recurso apresentado fora do prazo, contra decisão irrecorrível. Nada mais havendo para tratar, deu-se por 
encerrada a reunião, com a ata sendo assinada pelos presentes.

Joaçaba, 06 de abril de 2022.

André Luiz Dri ___________________________________
Patrícia de Oliveira Comim__________________________
Márcio Roberto Piccoli______________________________
André Luiz Sauer___________________________________
Ivone Zanatta_____________________________________
Diane Carina Matana________________________________
Luciano de Mattos___________________________________

DECRETO N° 6.512 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869343

DECRETO N° 6.512 DE 03 DE MAIO DE 2022.
“NOMEIA COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
JOAÇABA - IMPRES, QUE ESPECIFICA”.

O Prefeito do Município de Joaçaba, no uso de suas atribuições e com fulcro nos arts. 119 e seguintes, da Lei Complementar n. 436/2021;

DECRETA:
Art. 1° Ficam nomeados os servidores abaixo para compor o Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Joaçaba - IMPRES, órgão autônomo de caráter deliberativo, com a competência de analisar e aprovar políticas e 
estratégias de investimentos do IMPRES, observando os regulamentos e diretrizes pertinentes:

Diretor Financeiro e Atuarial do IMPRES, com certificação mínima exigida pela legislação para atuar na qualidade de Presidente do Comitê:
Johnny George Oliveira de Carvalho

Representante indicado pelo Conselho Deliberativo:
Murilo Marquez

Representante indicado pelo Conselho Fiscal:
Juliana Kusnier

Representante indicado pelo Diretoria Executiva:
André Luiz Sauer

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 5.658/2019.

JOAÇABA(SC), em 03 de maio de 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
Prefeito
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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 110/2022-PMJ AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
PARCERIAS Nº 06/2021/PMJ

Publicação Nº 3871981

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 110/2022-PMJ AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS Nº 06/2021/PMJ
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), Nº 82.939.380/0001-99
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA SANTA CLARA KM7, INSCRITA NO CNPJ N° 00.097.064/0001-52
FUNDAMENTO: LEI Nº 5.241 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, LEI N. 13.019/2014

OBJETO:
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE JOAÇABA POR MEIO DE TERMO DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, QUE ENVOLVA O USO DE BENS IMÓVEIS, CUJO OBJETIVO É A SELEÇÃO DE PRO-
POSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS COMUNITÁRIOS COM 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) JÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021, 
CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

IMÓVEL: IMÓVEL MATRÍCULA N. 1.641, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 83,20M² - LINHA SANTA CLARA – KM7, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
NO PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SUA ASSINATURA.

JOAÇABA-SC, 03 DE MAIO DE 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA

VILMO DEITOS
PRESIDENTE

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 111/2022-PMJ AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
PARCERIAS Nº 06/2021/PMJ

Publicação Nº 3871987

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 111/2022-PMJ AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARCERIAS Nº 06/2021/PMJ
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), Nº 82.939.380/0001-99
BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA SANTO ANTONIO DO CARAGUATÁ, INSCRITA NO CNPJ N° 01.816.968/0001-53
FUNDAMENTO: LEI Nº 5.241 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, LEI N. 13.019/2014

OBJETO:
SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE JOAÇABA POR MEIO DE TERMO DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, QUE ENVOLVA O USO DE BENS IMÓVEIS, CUJO OBJETIVO É A SELEÇÃO DE PRO-
POSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS COMUNITÁRIOS COM 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) JÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVÉS DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2021, 
CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

IMÓVEL: IMÓVEL DE TRANSCRIÇÃO N. 20.393, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 83,20M² - ESCOLA SANTO ANTONIO DO CARAGUATÁ, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA: 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SUA ASSINATURA.

JOAÇABA-SC, 03 DE MAIO DE 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA

WILMAR LUIZ BURLIN
PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022-FMS
Publicação Nº 3870476

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022-FMS
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA(SC), PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA AV. 
XV DE NOVEMBRO, 378, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 82.939.380/0001-99, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE, PESSOA JURÍDICA DE DIRIETO PÚBLICO INTERNO, COM SEDE ADMINISTRATIVA NA 
RUA NEREU RAMOS, 389, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 82.939.430/0001-38, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL 
D’OESTE,

FUNDAMENTO: LEI Nº 4.320/64, ATENDIDA A LEI FEDERAL 13.019/2014, OBEDECENDO A INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/SC-14/2012 E 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA COORDENADORIA DO CONTROLE INTERNO DE JOAÇABA 01/2014, LEI MUNICIPAL N 5.475/2022;
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OBJETO: COOPERAÇÃO E PARA PROMOVER O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA 
FINALIDADE É A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) E DO CONJUNTO DE SERVIÇOS 
DE URGÊNCIA 24H NÃO HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA 
NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.

VALOR: VALOR I – O CONCEDENTE EFETUARÁ O REPASSE FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), A 
PARTIR DO MÊS DE ABRIL DE 2022, ALÉM DE QUATRO PARCELAS EXTRAORDINÁRIAS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), A 
SEREM PAGOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022; II – A CONVENENTE NÃO EMPREGARÁ CONTRAPARTIDA NESTE 
CONVÊNIO; III – O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO MENSALMENTE ATÉ O 10 (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE.
VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) MESES, PRORROGÁVEIS POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A CONTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 2023 E 2024.
JOAÇABA-SC, 29 DE ABRIL DE 2022.
DIOCLÉSIO RAGNINI MUNICÍPIO DE JOÇABA
MAURO SERGIO MARTINI MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE
VALMOR JOÃO REISDORFER FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAÇABA
EUGÊNIA BUCCO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D’OESTE

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE PARCERIA N. 03/2021/PMJ
Publicação Nº 3871368

TERMO ADITIVO Nº 01 AO
CONTRATO DE PARCERIA N. 03/2021/PMJ

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida XV de Novembro, n. 378, centro, 
Joaçaba/SC, inscrito no CNPJ/MF sob n. 82.939.380/0001-99, neste ato representada pelo Prefeito Sr. Dioclésio Ragnini, e

IMOVAGO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob o n. 34.081.413/0001-60, com endereço na Rua Tv. Anita Garibaldi, 33 
(Residencial Copan Sala 01), bairro Tobias, no Município de Joaçaba/SC, neste ato representada por Anderson Lovatel;

Resolvem celebrar o TERMO ADITIVO 01 ao CONTRATO DE PARCERIA N° 03/2021, celebrado em 13 de agosto de 2021, que tem como 
objeto utilização de recurso captado por meio de Projeto de Inovação com Incentivo Fiscal, o qual rege-se pelas regras das Leis Comple-
mentares Municipal n. 388/2020 e 421/2020, o qual as partes aditam a CLÁUSULA PRIMEIRA, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Altera-se o período de execução do projeto, passando a correr de 01/05/2021 a 01/05/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Fica eleito o Foro da Comarca de Joaçaba (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato.
E, por estarem acordes, as partes assinam este convênio em três vias, perante as testemunhas abaixo firmadas.

Joaçaba, 29 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
DIOCLÉSIO RAGNINI

ANDERSON LOVATEL
EMPREENDEDOR

TESTEMUNHAS:
1.________________________ 2.________________________
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ERRATA CONTRATO 48/2021/PMJ TA 02
Publicação Nº 3871274

 

ERRATA 
PREFEITURA DE JOAÇABA 

CONTRATO Nº 48/2021/PMJ – TA 02 
 

No Contrato 48/2021/PMJ – TA 02, publicado no DOM em 
20/04/2022. 
ONDE SE LÊ: “...PRINCÍPIO SERVIÇOS EM GERAL LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 28.131.259/0001-90, estabelecida na Av. Júlio 
Barella, nº 2447, bairro São Cristóvão, no Município de Marau RS 
neste ato representada pela Sr. Erivelton Francisco Cardoso, 
portador da Carteira de Identidade nº 2060505101 e CPF nº 
928.311.250-49 residente e domiciliado na Rua Miguel Magnan, nº 
52,  bairro Santa Rita, no Município de Marau/RS...” 
” 
LEIA-SE: “...PRINCÍPIO SERVIÇOS EM GERAL LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.131.259/0001-90, estabelecida na Av. Júlio 
Barella, nº 2447, bairro São Cristóvão, no Município de Marau RS 
neste ato representada pela Sr. GILDOMAR GUERRA BORGES, 
portador da Carteira de Identidade nº 5065085879 e CPF nº 
952.443.950-68 residente e domiciliado no Município de 
Marau/RS...” 
 
 
As demais disposições permanecem inalteradas. 
 

Joaçaba, 03 de maio de 2022. 
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PL 29/2022/PMJ - PE 11/2022/PMJ
Publicação Nº 3871528

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A80E2161B701A137EF5DADA62CB9B3FBD53D9105

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   11/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

29/2022

23/03/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Pregão eletrônico
11/2022 - PE
29/2022

REGISTRO DE PREÇOS para a contratação eventual e futura de serviços
radiofônicos, em emissora(s) com cobertura e abrangência comprovada na região de
Joaçaba, visando à veiculação de notícias, avisos, comunicados, campanhas e
programas informativos de utilidade pública emanadas dos órgãos participantes.

Participante: RADIO LIDER DO VALE LTDA.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Inserções de 30 (trinta segundos) - Inserções de 30 (trinta segundos) cada

uma, durante a programação, em dias e horários diversos.
1.500,0 UNIDA 33,00 49.500,00

Total do Participante: 49.500,00

Participante: RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA.

2 Inserções de 45 (quarenta e cinco segundos) - Inserções de 45” (quarenta e
cinco segundos) cada uma, durante a programação, em dias e horários
diversos.

1.900,0 UNIDA 47,00 89.300,00

3 Programa semanal de rádio com, no mínimo, (10) dez minuto - Programa de
Rádio com temas diversos, com 10 (dez) minutos de duração, durante a
programação, em dias e horários diversos.

55,000 UN 800,00 44.000,00

4 Programa de rádio 40 (quarenta Minutos) - Programa de Rádio com temas
diversos, com 40 (quarenta) minutos de duração, durante a programação, em
dias e horários diversos.

24,000 SVÇ 1.700,00 40.800,00

Total do Participante: 174.100,00

Total Geral: 223.600,00

Assinatura do Responsável

03/05/2022Joaçaba,

Gustavo Deon
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PL 25/2022 PE 07/2022 - ATA DE REGISTRO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Publicação Nº 3871972
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PL 25/2022 PE 07/2022 - HOMOLOGAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Publicação Nº 3870457

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 15EFA4028272B1A0CABBC1ED76940A91C1756800

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   7/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

25/2022

03/03/2022

Registro de Preços para aquisição eventual e futura de material de construção,
destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Gestão Administrativa e
Financeira e dos demais órgãos participantes.

25/2022

c) Modalidade: Pregão eletrônico

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

7/2022 - PE

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 03/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

AJM INSUMOS INDUSTRIAIS EIRELI

R$ 28.120,00760,000 37,00002 - Aço CA50 1/4” (6,3mm) – 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 26.164,00496,000 52,75004 - Aço CA50 5/16 (8mm) - 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 30.525,001.650,000 18,50006 - Aço CA60 4.2mm - 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 10.650,00100,000 106,500028 - Barra ferro Tubo 30 x 20 Parede 1/5 6m - Marca: USIMINAS BAR

R$ 871.500,00105,000 8.300,000056 - Chapa de Ferro 3/4" (1200x3000 mm) - Marca: CSN UNIDAD
E

R$ 598.500,00105,000 5.700,000057 - Chapa de ferro 3/8” (1200 x 3000 mm) - Marca: CSN UNIDAD
E

R$ 91.200,00380,000 240,0000171 - Tubos de ferro redondos industriais em barras de 06 (seis) metros
de comprimento, com as seguintes medidas: 1 ½ '' externo com parede de
2,65 mm aproximado. - Marca: USIMINAS

UN

Total do Fornecedor : 1.656.659,00

ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

R$ 283,804.730,000 0,0600118 - Parafuso philips para bucha 8mm - Marca: vila UN

R$ 6.720,00192,000 35,0000119 - Parafuso zincado 5/16 x 250 mm + arruela côncava galvanizada +
arruela côncava PVC – para fixação de telhas de fibrocimento – com 50
unidade - Marca: trefix

PAC

Total do Fornecedor : 7.003,80

BRITASUL COMERCIO DE PEDRAS LTDA

R$ 238.144,001.600,000 148,840017 - AREIA FINA - Marca: VARGEÃO T

R$ 462.892,403.110,000 148,840018 - AREIA MÉDIA - Marca: VARGEÃO TONELA
DA

03 de Maio de 2022Joaçaba,

Assinatura do Responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   7/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

25/2022

03/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

Total do Fornecedor : 701.036,40

CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE

R$ 77.787,50635,000 122,50001 - Aço CA50 1/2 (12mm) - 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 73.300,50910,000 80,55003 - Aço CA50 3/8 (10mm) - 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 143.493,00700,000 204,99005 - Aço CA50 5/8 (16mm) - 12 metros - Marca: GERDAU BAR

R$ 57.620,001.340,000 43,000050 - Cantoneira Roda Forro em PVC barra 6m - Marca: PLASBIL BAR

R$ 47.248,95105,000 449,990051 - Chapa de ferro 1 mm (1200 x 3000 mm) - Marca: GERDAU UNIDAD
E

R$ 1.298.925,00115,000 11.295,000052 - Chapa de ferro 1” (1200 x 3000 mm) - Marca: GERDAU UNIDAD
E

R$ 55.080,00810,000 68,000074 - Emenda Rígida em PVC barra 6m - Marca: PLASBIL BAR

R$ 31.460,00242,000 130,000089 - Impermeabilizante - 18 kg - 1ª linha. Aditivo que impermeabiliza
concreto e argamassa pela redução do ângulo de molhagem dos poros
dos substratos. Pode ser adicionado ao concreto ou utilizado para
preparar argamassa impermeável de revestimento diretamente. Evita
eflorescências. Indicado para reservatórios e canalizações de água,
revestimentos externos, pisos e paredes em contato com a umidade do
solo, assentamento de tijolos nos alicerces, concreto impermeável. -
Marca: vedacit

BALDE

Total do Fornecedor : 1.784.914,95

CLOVIS SEGANFREDO

R$ 34.055,00490,000 69,500064 - Cumeeira articulada fibrocimento para telha 6mm - Marca: ISDRALIT UNIDAD
E

R$ 22.202,50415,000 53,500065 - Cumeeira fibrocimento normal - Marca: REVESTIN UNIDAD
E

R$ 20.230,00595,000 34,0000144 - Telha fibrocimento 6mm - 1,22m - Marca: ISDRALIT UNIDAD
E

R$ 26.910,00585,000 46,0000145 - Telha fibrocimento 6mm x 1,53 m - Marca: ISDRALIT UNIDAD
E

R$ 42.395,00695,000 61,0000146 - Telha fibrocimento 6 mm x 2,13 m - Marca: ISDRALIT UNIDAD
E

R$ 3.120,00120,000 26,0000179 - Telha Fibrocimento 4mmx50cmx244cm - Marca: ISDRALIT UNIDAD
E

Total do Fornecedor : 148.912,50

CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA.

R$ 336.552,00592,000 568,5000161 - Tubo concreto Ø 1,00 m x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 757.504,00512,000 1.479,5000162 - Tubo concreto Ø 1,50 m x 1,00 m – com ferragem - Marca:
PRÓPRIA

UNIDAD
E

R$ 1.221.120,00512,000 2.385,0000163 - Tubo concreto Ø 2,00 m x 1,00 m – com ferragem - Marca:
PRÓPRIA

UNIDAD
E

R$ 31.950,00900,000 35,5000164 - Tubo concreto Ø 20 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 13.756,00362,000 38,0000165 - Tubo concreto Ø 20 cm x 1,00 m – com dreno - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E
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R$ 102.789,002.187,000 47,0000166 - Tubo concreto Ø 30 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 123.552,002.112,000 58,5000167 - Tubo concreto Ø 40 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 62.860,50687,000 91,5000168 - Tubo concreto Ø 50 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 86.722,00662,000 131,0000169 - Tubo concreto Ø 60 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

R$ 253.432,00632,000 401,0000170 - Tubo concreto Ø 80 cm x 1,00 m - Marca: PRÓPRIA UNIDAD
E

Total do Fornecedor : 2.990.237,50

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E

R$ 57.926,60620,000 93,430047 - Ferro cantoneira 3/4” x 3/4” x 2 mm – 06 metros - Marca: ARCELOR BAR

R$ 66.073,50450,000 146,830084 - Ferro chato em barras de 6 (seis) metros de comprimento com as
seguintes medidas: 1 1/2 x 3/8" - Marca: ARCELOR

BAR

R$ 28.685,80170,000 168,7400102 - Malha POP #15x15 4,2mm – 2x3,00m - Marca: ARCELOR UNIDAD
E

R$ 25.879,50150,000 172,5300173 - Tubo ferro 1 3/4 6 m Parede 1/5 - Marca: ARCELOR BAR

Total do Fornecedor : 178.565,40

EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R$ 368,1882,000 4,490030 - BITS PHILIPS DUPLA PH2 75MM - Marca: BLISTER VILA UNIDAD
E

R$ 342,004.275,000 0,080037 - BUCHA DE NYLON FU 6 - Marca: SANDALO UNIDAD
E

R$ 24.200,351.207,000 20,050042 - Cal para pintura - 8 kg - Marca: hidra SACO

R$ 5.670,001.050,000 5,400044 - Canto em PVC interno 90º com clique - Marca: polifort UNIDAD
E

R$ 9.008,0991,000 98,990058 - Chuveiro tipo ducha eletrônica blindada - potência 7700 W - Marca:
HYDRA

UNIDAD
E

R$ 2.638,50150,000 17,590063 - Cola de silicone transparente - Marca: UNIPEGA UNIDAD
E

R$ 2.224,1189,000 24,990066 - Cunha niveladora de piso porcelanato – com 100 unidades - Marca:
ATLAS

PAC

R$ 993,06162,000 6,130078 - ESTOPA DE FIO - Marca: RIO SANTA KG

R$ 1.860,79317,000 5,870079 - ESTOPA DE PANO - Marca: RIO SANTA KG

R$ 6.608,55195,000 33,890080 - Fechadura de cilindro para banheiro cromada - Marca: SOPRANO UNIDAD
E

R$ 129.050,004.450,000 29,000088 - Forro em PVC, espessura 8mm x 10cm de largura - Marca: polifort M²

R$ 409,20220,000 1,860093 - Lixa d'agua 150 - Marca: 3M FL

R$ 305,80220,000 1,390095 - Lixa d'agua 320 - Marca: 3M FL

R$ 361,10230,000 1,570096 - Lixa d'agua 400 - Marca: 3M FL

R$ 3.263,251.425,000 2,290097 - Lixa ferro 100 - Marca: 3M FL

R$ 3.950,251.725,000 2,290098 - Lixa ferro 80 - Marca: 3M FL
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R$ 102.989,701.030,000 99,9900101 - Luminária de emergência dupla com foco direcional - bloco
autônomo - 2 x 55 W - Marca: INTELBRAS

UNIDAD
E

R$ 1.401,751.575,000 0,8900111 - PARAFUSO CH PHILIPS 4,0X45M - Marca: VILA PAC

R$ 3.134,251.575,000 1,9900112 - PARAFUSO CH PHILIPS 5,0X65M - Marca: VILA PAC

R$ 5.154,501.525,000 3,3800113 - PARAFUSO DRYWALL PHILIPS FERRO - Marca: VILA PAC

R$ 2.346,751.575,000 1,4900114 - PARAFUSO DRYWALL PHILIPS MADEIRA - Marca: VILA PAC

R$ 9.018,001.080,000 8,3500115 - Parafuso para forro de PVC – 4,2 x 13 mm – com 100 unidades -
Marca: PHILIPS

PAC

R$ 3.585,0011.950,000 0,3000117 - Parafuso Phillips para bucha 6 mm. - Marca: PHILIPS UNIDAD
E

R$ 9.912,87341,000 29,0700135 - Rejunte flexível - 05 kg - Marca: votoran SACO

R$ 37.850,80502,000 75,4000136 - Rejunte flexível para porcelanato – 05 kg - Marca: votoran SACO

R$ 3.704,3565,000 56,9900137 - Removedor de tinta 900 ml - Marca: RESICOLOR LATA

Total do Fornecedor : 370.351,20

Instalart Materiais Elétricos LTDA

R$ 1.305,00145,000 9,00009 - Aplicador de silicone 9' - Marca: SPAR UN

R$ 2.678,40558,000 4,800070 - DISCO DE LIXA FLAPP 4" - Marca: MTX UNIDAD
E

R$ 660,00220,000 3,000075 - Engate Rápido 1/2-3/4 Com Adaptador Para Mangueira 1/2 - Marca:
TRAMONTINA

UNIDAD
E

R$ 4.043,25675,000 5,990087 - Fita para sinalização, espessura 50 mm – áreas internas e externas -
Marca: 3M

M

R$ 1.634,004.300,000 0,3800116 - Parafuso Phillips para bucha 10 mm. - Marca: DTOOLS UNIDAD
E

R$ 5.746,00340,000 16,9000129 - PREGO 18X30 - Marca: GERDAU KG

R$ 13.536,00576,000 23,5000132 - PREGO 25X72 - Marca: GERDAU KG

R$ 6.875,30197,000 34,9000133 - Prego para forro de PVC – galvanizado - 13x10 - Marca: TREFIX KG

Total do Fornecedor : 36.477,95

J.LAVANDOSKI FERRAGENS

R$ 26.690,001.000,000 26,69007 - Aço CA60 5mm - 12 metros - Marca: arcelor mittal BAR

Total do Fornecedor : 26.690,00

JOSE THIAGO DE SOUZA

R$ 55.640,00130,000 428,000010 - Arame farpado 1,6 – 400 metros - Marca: morlan ROLO

R$ 85.698,00162,000 529,000011 - Arame farpado 1,6 - 500 metros - Marca: morlan ROLO

R$ 25.032,501.615,000 15,500012 - Arame galvanizado 3,4 mm - Marca: VONDER KG

R$ 42.080,002.630,000 16,000013 - Arame galvanizado 14 BWG, 2,10 mm - Marca: WORKER KG

R$ 21.100,001.055,000 20,000014 - ARAME RECOZIDO Nº 18 - Marca: WORKER KG

03 de Maio de 2022Joaçaba,

Assinatura do Responsável



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1058

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   7/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

25/2022

03/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 94.435,00101,000 935,000015 - Arame ovalado, bitola 2,2 x 2,7mm, em rolo com, no mínimo, 1.000
metros, galvanizado ou zincado, carga de ruptura mínima de 600 kgf -
deve atender ABNT 5887categoria II - Marca: VONDER

ROLO

R$ 34.000,00100,000 340,000016 - Arame tubular 1.2 - Marca: VONDER KG

R$ 513,004.275,000 0,120038 - BUCHA DE NYLON FU 8 - Marca: VONDER UNIDAD
E

R$ 3.552,00222,000 16,000059 - Cilindro de fechadura inox – 53 mm - Marca: VONDER UNIDAD
E

R$ 12.393,00810,000 15,300067 - DISCO DE CORTE 12 - Marca: WORKER UNIDAD
E

R$ 3.375,00675,000 5,000068 - Disco de corte 7” - Marca: WORKER UN

R$ 7.095,00645,000 11,000069 - Disco de desbaste 7” - Marca: VONDER UN

R$ 6.302,00548,000 11,500071 - DISCO DE LIXA FLAPP 7" - Marca: VONDER UNIDAD
E

R$ 3.400,00136,000 25,000073 - Eletrodo 46 - 2,5 mm - Marca: VONDER KG

R$ 9.471,00231,000 41,000081 - Fechadura de cilindro para porta externa - cromada - Marca: alianca UNIDAD
E

R$ 3.762,00114,000 33,000082 - Fechadura de cilindro para porta interna - Marca: alianca UNIDAD
E

R$ 275,005,000 55,000083 - Fechadura para porta de vidro - Marca: alianca UNIDAD
E

R$ 2.091,001.230,000 1,700092 - Lixa d'agua 120 - Marca: WORKER FL

R$ 759,00230,000 3,300094 - Lixa d'agua 200 - Marca: WORKER FL

R$ 552,00230,000 2,400099 - Lixa ferro 60 - Marca: VONDER FL

R$ 11.040,0096,000 115,0000107 - Massa para grafiato - 1ª linha - 28 kg - Marca: TINSUL LT

R$ 11.286,00114,000 99,0000108 - Massa para textura - 1ª linha - 25 kg - Marca: TINSUL LT

R$ 4.520,00226,000 20,0000126 - PREGO 13X15 - Marca: WORKER KG

R$ 4.522,00266,000 17,0000127 - PREGO 16X24 - Marca: VONDER KG

R$ 5.639,80346,000 16,3000128 - PREGO 17X27 - Marca: tx KG

R$ 4.669,50283,000 16,5000130 - PREGO 19X39 - Marca: tx KG

R$ 6.270,00380,000 16,5000131 - Prego 22 x 54 - Marca: tx KG

R$ 7.038,00414,000 17,0000139 - Silicone para vedação - frasco compatível ao aplicador de silicone 9
- Marca: WORKER

TUBO

R$ 31.524,00426,000 74,0000140 - SOLVENTE - 05 LITROS - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E
AROMÁTICOS. ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE.
INDICADO PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A
ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA
ALQUÍDICA. TAMBÉM É INDICADO PARA A LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS DE PINTURA UTILIZADOS COM TAIS PRODUTOS. -
Marca: TINSUL

LATA

R$ 6.840,00456,000 15,0000141 - SOLVENTE - 900 ML - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E
AROMÁTICOS. ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE.
INDICADO PARA A DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTAS A
ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS À BASE DE RESINA
ALQUÍDICA. TAMBÉM É INDICADO PARA A LIMPEZA DE

LATA
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EQUIPAMENTOS DE PINTURA UTILIZADOS COM TAIS PRODUTOS. -
Marca: TINSUL

R$ 6.840,00456,000 15,0000149 - THINNER EMBALAGEM DE 900ML - Marca: TINSUL LT

R$ 10.395,00770,000 13,5000154 - Tinta acrílica em spray - diversas cores - 400 ml - Marca: KALA TUBO

R$ 7.800,0020,000 390,0000183 - Tinta acrílica elástica flexível - 18 litros - para áreas externas com
ação contra mofo, formação de película com aspecto emborrachado,
impermeável, flexível. A base de resina acrílica, pigmentos ativos e
inertes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.
Rendimento mínimo de 70 m². Acabamento fosco. Diversas cores. -
Marca: kiling

LATA

R$ 41.800,00110,000 380,0000184 - Tela de arame galvanizado - 1 m de altura, fio com espessura
mínima de 1,90 mm e malha com dimenssões mínimas de 5X10 cm. Rolo
com 25 m de comprimento - Marca: VONDER

ROLO

R$ 51.000,00300,000 170,0000185 - Manta Térmica Para Telhado Dupla Face, rolo com 50m² - Marca:
VONDER

ROLO

Total do Fornecedor : 622.709,80

LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA

R$ 89.611,472.483,000 36,090020 - Argamassa Super Liga - AC III - 20kg - Marca: FIXAVIT SACO

R$ 29.044,151.055,000 27,530021 - ARGAMASSA USO EXTERNO AC II - SACO COM 20 KILOS -
Marca: FIXAVIT

SACO

R$ 13.695,00913,000 15,000022 - ARGAMASSA USO INTERNO AC I - SACO COM 20 KILOS - Marca:
FIXAVIT

SACO

R$ 56.031,0019.660,000 2,850031 - Bloco de concreto 14x19x39 cm - Marca: Poggere Construções UN

R$ 20.052,001.114,000 18,000041 - CAL HIDRATADA, SACOS COM 20 KG - Marca: São Tome SACO

R$ 20.580,001.029,000 20,000043 - Cal virgem - 20 kg - Marca: São Tome SACO

R$ 36.869,60680,000 54,2200109 - Mourão curvo de concreto armado, dimensão mínima de 10 x 10 x
300 cm sendo 260 cm reto + 40 cm da ponta inclinada, resistência mínima
de 20 MPA - Marca: Poggere Construções

UNIDAD
E

R$ 29.290,00580,000 50,5000110 - Mourão de concreto armado, dimensão mínima de 10 x 10 x 260
cm, resistência mínima de 20 MPA - Marca: Poggere Construções

UNIDAD
E

Total do Fornecedor : 295.173,22

PEDREIRA CALDART LTDA

R$ 1.232.392,0020.888,000 59,000033 - Brita graduada - Composição: 60% pedrisco, 25% brita I, 15% areia
de pedra - Marca: Pedreira Caldart Ltd

TONELA
DA

R$ 207.780,003.463,000 60,000036 - Brita II - Marca: Pedreira Caldart Ltd TONELA
DA

R$ 438.750,005.850,000 75,0000120 - Pedra rachão - Marca: Pedreira Caldart Ltd T

R$ 986.425,0011.605,000 85,0000121 - Pedrisco de 2ª categoria com areia - Marca: Pedreira Caldart Ltd TONELA
DA

R$ 561.000,005.610,000 100,0000125 - Pó de pedra - TON - Marca: Pedreira Caldart Ltd TONELA
DA

Total do Fornecedor : 3.426.347,00

PEDREIRA JOACABA LTDA
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R$ 107.107,541.193,000 89,780032 - Brita 3/8 (9,52 mm) - Marca: Próprio TONELA
DA

R$ 3.745.615,0050.788,000 73,750034 - Brita Graduada - faixa A - DNIT - Marca: Próprio TONELA
DA

R$ 139.997,001.430,000 97,900035 - Brita I (19,5 mm) - Marca: Próprio TONELA
DA

Total do Fornecedor : 3.992.719,54

Porto União Comercio e Representação Eireli

R$ 90.213,96356,000 253,4100153 - Tinta acrílica - 18 litros - 1ª linha.
Composição básica: resina à base de dispersão aquosa de copolímero
estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais
inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e
carboxilados. Indicada para paredes externas e internas (reboco), massa
acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e superfícies internas de massa
corrida, gesso e repintura sobre tintas PVA ou acrílicas.
Acabamento: semibrilho. - Marca: Show/Madequimica

LATA

R$ 52.090,08336,000 155,0300155 - Tinta acrílica fosca - 18 litros - 1ª linha - sem cheiro, indicada para
ambientes internos e externos. Composição: resina acrílica modificada,
pigmentos ativos e inertes, sulfactantes, coalecentes, espessantes,
microbicidas não metálixos, outros aditivos e água - Marca:
Show/Madequimica

LATA

R$ 17.815,92456,000 39,0700156 - Tinta acrílica fosca – 3,6 litros - 1ª linha - sem cheiro, indicada para
ambientes internos e externos. Composição: resina acrílica modificada,
pigmentos ativos e inertes, sulfactantes, coalecentes, espessantes,
microbicidas não metálixos, outros aditivos e água - Marca:
Show/Madequimica

LATA

R$ 11.184,67161,000 69,4700157 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 3,6 LITROS - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO
VEGETAL SEMI SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E
INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS
ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. ISENTA DE
BENZENO.
INDICADA PARA PINTURA EM MADEIRA E METAIS.
ACABAMENTO: FOSCO. - Marca: Madequimica/Madequim

LATA

R$ 62.280,90330,000 188,7300158 - TINTA PARA PISOS - 18 LITROS - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE
COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE
METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS,
TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A
BASE DE ISOTIAZOLONAS).
INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CIMENTADOS,
ÁREAS DE LAZER, QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESCADAS,
VARANDAS E OUTRAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO RÚSTICO,
LISO, OU AINDA, PARA REPINTURA DE PISOS.
ACABAMENTO: FOSCO. - Marca: Show/Madequimica

LATA

R$ 15.731,19309,000 50,9100159 - TINTA PARA PISOS - 3,6 LITROS - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE
COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE
METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS,
TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A
BASE DE ISOTIAZOLONAS).
INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CIMENTADOS,
ÁREAS DE LAZER, QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESCADAS,
VARANDAS E OUTRAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO RÚSTICO,
LISO, OU AINDA, PARA REPINTURA DE PISOS.

LATA
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ACABAMENTO: FOSCO. - Marca: Show/Madequimica

R$ 38.000,27119,000 319,3300160 - TINTA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, A BASE DE
RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, EM CONFORMIDADE
COM AS NORMAS ABNT/NBR 13699 E DENIT 276/00 - CORES:
BRANCA E AMARELA - COM 18 LITROS. - Marca:
Madevia/Madequimica

LATA

Total do Fornecedor : 287.316,99

RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902

R$ 19.740,0060,000 329,000025 - Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na
parede.
Fornecimento e instalação. - Marca: CLARAINOX

UNIDAD
E

R$ 17.340,0060,000 289,000026 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada
na parede.
Fornecimento e instalação. - Marca: CLARAINOX

UNIDAD
E

R$ 19.140,0060,000 319,000027 - Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada
na parede.
Fornecimento e instalação. - Marca: CLARAINOX

UNIDAD
E

R$ 5.112,0080,000 63,900029 - BITS FENDA 6-8 - Marca: COLLINS UNIDAD
E

R$ 1.706,2575,000 22,750039 - Cabide/gancho de banheiro, simples, em metal cromado.
Fornecimento e instalação. - Marca: JR

UNIDAD
E

R$ 3.710,10249,000 14,900061 - Cinta plástica (nylon) - 15 cm - com 100 unidades - Marca: VILA PAC

R$ 19.351,60404,000 47,900062 - Cinta plástica (nylon) - 37 cm - com 100 unidades - Marca: ROHDINA PAC

R$ 16.140,0060,000 269,000072 - Ducha articulável com ducha manual acessível – 4500 W – 220 V -
Marca: fame

UNIDAD
E

R$ 5.325,04296,000 17,990076 - Espaçador nivelador de piso porcelanato – com 100 unidades -
Marca: NIVELA CERTO

PAC

R$ 3.629,00191,000 19,000077 - Espuma expansiva de PU - FRASCO COM 500ML - Marca:
MUNDIAL

UNIDAD
E

R$ 10.086,00246,000 41,000086 - Fita dupla face - silicone transparente - 19mm x 20m - Marca: ADERE ROLO

R$ 84.518,9014.110,000 5,9900100 - Lona plástica 1 x 6 m e espessura de 90 micras - Marca: NORTENE METRO

R$ 10.450,00275,000 38,0000142 - Tela de sombreamento para aplicação agrícola, fabricada em
polietileno de alta densidade, largura de 03 metros, cobertura de 80%, cor
preta. - Marca: VONDER

METRO

R$ 9.282,0013,000 714,0000178 - Tanque (PEMD) de lavar roupa 32 litros com esfregador frontal
(branco ou cinza) - Marca: BRASIPLA

UNIDAD
E

R$ 3.200,00800,000 4,0000187 - Limitador de Grama para definir os espaços do jardim - Marca:
TIDÃO

M

Total do Fornecedor : 228.730,89

SANCTUS DO BRASIL LTDA

R$ 13.680,00240,000 57,000090 - IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE - 3,6 LITROS - 1ª LINHA.
PINTURA IMPERMEÁVEL, ELÁSTICA, DE BASE ACRÍLICA. - Marca:
REVESTIN

LATA

R$ 13.662,00138,000 99,0000103 - MASSA A OLEO PARA MADEIRA - 3,6L - 1° LINHA - A BASE DE
RESINA ALQUÍDICA LONGA EM ÓLEO - Marca: REVESTIN

LATA

R$ 18.423,00207,000 89,0000104 - Massa corrida acrílica – 18 litros – 1ª linha - Marca: REVESTIN LATA

03 de Maio de 2022Joaçaba,

Assinatura do Responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.939.380/0001-99CNPJ: (49) 3527-8800

89600-000 - Joaçaba

Telefone:
Av. XV de Novembro, 378 - CentroEndereço:

Nr.:   7/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

25/2022

03/03/2022

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

R$ 14.396,00244,000 59,0000105 - MASSA CORRIDA PVA -  COM 18 LITROS- 1º LINHA - Marca:
REVESTIN

LATA

R$ 6.990,00233,000 30,0000106 - MASSA CORRIDA PVA - 3,6 LITROS 1º LINHA - Marca:
REVESTIN

LATA

R$ 8.288,00296,000 28,0000138 - SELADOR ACRÍLICO - 3,6 LITROS - 1ª LINHA. COMPOSIÇÃO
BÁSICA: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO
ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,
CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS,
GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS. INDICADO PARA
UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO E SELAR PAREDES DE REBOCO,
MASSA CORRIDA E BLOCOS DE CONCRETO, EM AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS QUE NUNCA FORAM PINTADOS. - Marca:
REVESTIN

LATA

R$ 17.655,00321,000 55,0000152 - TINTA A ÓLEO - 3,6 LITROS - 1ª LINHA.
COMPOSIÇÃO BÁSICA: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO
VEGETAL SEMI SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E
INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS
ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS. ISENTA DE
BENZENO.
INDICADA PARA PINTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E
GALVANIZADOS. INTERIOR E EXTERIOR.
ACABAMENTO: BRILHANTE. - Marca: REVESTIN

LATA

R$ 12.782,00154,000 83,0000175 - Verniz Copal - 3,6 litros - 1ª linha - produto a base de resina
alquídica para dar acabamento a superfícies de madeira em ambientes
internos. - Marca: REVESTIN

LATA

R$ 12.948,00156,000 83,0000176 - Verniz marítimo - 3,6 litros - 1ª linha - composição: resina alquídica
à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos, cargas
sintéticas (fosco), pigmento inorgânico, e secantes organometálicos.
Isento de benzeno e metais pesados. - Marca: REVESTIN

LATA

R$ 15.000,0060,000 250,0000177 - Verniz deck 3,6l (específico para decks de madeira e áreas
externas/tráfego) - Marca: REVESTIN

LT

Total do Fornecedor : 133.824,00

R$ 16.887.670,14Total geral :

03 de Maio de 2022Joaçaba,

Assinatura do Responsável
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PORTARIA Nº 2.099
Publicação Nº 3871976

 

 
 

 
 

PORTARIA Nº 2.099 DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 

 
 

“PRORROGA CONTRATO DE TRABALHO DE 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,  
 
 
RESOLVE: 
 

 
Art. 1º. PRORROGAR O CONTRATO DE 

TRABALHO até 19 de abril de 2023, do(a) Senhor(a) LUCIANE KUNZ 
FERREIRA, Psicólogo, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas 
semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo seu 
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar nº 097 de 18 de março de 
2005 e alterações, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

 
                                                Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 19 de abril de 2022, obedecido o 
disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
 

JOAÇABA(SC), 27 de abril de 2022 
 

 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
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PORTARIA Nº 2.100
Publicação Nº 3871977

 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 2.100 DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 
 

 “ALTERA CARGA HORÁRIA DE 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 
 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA 
(SC), no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,  
 
 
RESOLVE; 

 
 
Art. 1º. ALTERAR A CARGA HORÁRIA 

do(a) Servidor(a) Sr.(a) ) FRANCIELI GODOY, Professor Temporário, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação -  EM Rotary Fritz Lucht, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela 
Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 
18 de março de 2005 e alterações, e por ter sido classificado em  08º lugar 
(Professor de Língua Inglesa) no edital de Chamada Pública nº 001/2022 da 
Secretaria Municipal de Educação, de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas 
semanais a partir de 22 abril de 2022, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação. 
 
      Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 22 de abril de 2022, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 

 
JOAÇABA(SC), 27 de abril de 2022. 

 
 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
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PORTARIA Nº 2.101
Publicação Nº 3871978

 

 

PORTARIA Nº 2.101 DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 
 

“CONTRATA POR PRAZO DETERMINADO 
SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA” 
 

 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA – 
SC, no uso das atribuições legais e em especial 
o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal,  
 
RESOLVE: 
 

                                                   Art. 1º. CONTRATAR POR PRAZO 
DETERMINADO, o(a) Sr(a) KELLY ANILY PEREIRA BRESSAN, a partir de 26 
de abril de 2022, enquanto perdurar o fundamento da contratação, limitado ao 
prazo máximo de seis meses, para exercer as funções de Professor 
Temporário, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela 
Lei Complementar nº 080 de 12 de março de 2004, Lei Complementar nº 097 de 
18 de março de 2005 e alterações, e por ter sido classificado em  92º lugar 
(Professor de Educação Infantil) no edital de Chamada Pública nº 009/2021 da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
§ 1º: A contratação, na forma deste artigo, tem como fundamento a substituição 
de servidores em atestado médico ou afastamentos legais. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data 
de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 26 de abril de 2022, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010. 
 

Joaçaba - SC, 27 de abril de 2022. 
 
 
 

DIOCLÉSIO RAGNINI 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA 
Publicado no Diário Municipal em ____/____/____ 
www.diariomunicipal.sc.gov.br 
Setor de Pessoal 
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Simae - Serviço intermuniCipal de áGua e eSGoto de Joaçaba

ERRATA TOMADA DE PREÇOS 0004/2022 - SIMAE
Publicação Nº 3867905

ERRATA
Tomada de Preços JHL 0004/2022- Licitação 0021/2022
O Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o Edital da Tomada de Preços JHL 0004/2022, Licitação 0021/2022, tipo Menor Preço Global (Empreitada por Preço Unitário), que trata do 
objeto contratação de empresa especializada para a implantação de rede coletora de esgoto sanitário e de substituição de rede de abaste-
cimento de água nas ruas Manoel França e rua sem denominação, adjacente a rua Manuel França, no município de Joaçaba – SC, sofreu 
alterações. DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até dia 20/05/2022 às 8h 30min, na Sede do Simae, Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba-SC. DA 
ABERTURA: dia 20/05/2022 às 8h 30min, na Sede do Simae. O Edital alterado encontra-se disponível no site: www.simae.sc.gov.br. Maio-
res esclarecimentos serão prestados junto a Comissão Permanente de Licitações do Simae, no e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br ou pelo 
telefone: (49) 3551-8200.

Joaçaba/SC, 02 de maio de 2022.
Patrícia Callegari Warken – Diretora-Presidente

PORTARIA JHL 120/2022
Publicação Nº 3871691

PORTARIA SIMAE JHL Nº 0120/2022 DE 02/05/2022
“CONSTITUI COMISSÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Patricia Callegari Warken, Diretora-Presidente do Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna/SC, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003,

RESOLVE:
Art.1º INSTAURAR “Sindicância”, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação deste ato, para apurar os fatos descritos 
no despacho e comunicado, protocolado sob. nº 340/2022.
Art.2º DESIGNAR os servidores Paulo Cesar Lamin, Alessandra Marcon Zanchetta e Janete Angela Casarim Tessari para promover as diligên-
cias necessárias e apresentar relatório circunstanciado do que for apurado.
Art.3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, obedecido o disposto do parágrafo único do Art. 3º da Lei nº 4.003 de 08 
de julho de 2010.

Joaçaba-SC, 02 de maio de 2022.
Patricia Callegari Warken
Diretora-Presidente

http://www.simae.sc.gov.br
mailto:licitacao@simae.sc.gov.br
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José Boiteux

prefeitura

PROCESSO LICITATÓRIO 25/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE AVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL LAIEZ SERRA DO 
LAIEZ MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL

Publicação Nº 3867889

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX – SC
PROCESSO LICITATÓRIO 25/2022
TOMADA DE PREÇOS OBRAS SERVIÇOS Nº 03/2022
O Prefeito de José Boiteux – SC, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e suas alterações e demais legislações 
aplicáveis, torna se público aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços, no dia 20/05/2022, às 
09:30 horas, tendo como local, a Prefeitura de José Boiteux, sito a AV 26 de Abril, nº 655, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE AVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL LAIEZ SERRA DO 
LAIEZ MAIORES INFORMAÇÕES NO EDITAL.Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações diariamente, das 08:30 
às 16:30 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima ou pelo fone (47) 3352-7111.

José Boiteux/SC, em 03 de maio 2022.
ADAIR ANTONIO STOLLMEIER
Prefeito
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56/2022
Publicação Nº 3869891

 

 

DECRETO nº 56/2022, de 3 de maio de 2022.

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO
ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO.

ADAIR  ANTONIO  STOLLMEIER,  Prefeito  do  Município  de  José  Boiteux,
Estado de Santa  Catarina,  no exercício  da competência  exclusiva  que lhe confere  o
inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art.  1  -  Fica  anulada  a  importância  de  R$  50.000,00(  cinquenta  mil  reais  )  do
orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descriminada:
Fonte de Recurso
07 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
001 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
0026.0782.0701.1006 Reurbanização do Sistema Viário
3.449.000.000.000.000.000Aplicacoes diretas
01790300 Emendas Parlamentares Impositivas Estado - Pavimentação/Infraestrutura
Total R$ 50.000,00

Total R$ 50.000,00

Art.  2 -  Por conta do Artigo anterior ficam suplementadas as dotações do orçamento
geral do município de José Boiteux a seguir descriminadas:
Crédito Adicional
07 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
001 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
0026.0782.0701.1006 Reurbanização do Sistema Viário
3.449.000.000.000.000.000Aplicacoes diretas
01790302 Emendas Parlamentares Impositivas Estado - Pav. Trecho 03 Serra Rio Laeisz - Nilso Berlanda
Total R$ 50.000,00

Total R$ 50.000,00

Art. 3 - Este(a) DECRETO entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão
oficial  de  divulgação  dos  atos  do  MUNICÍPIO,  como  condição  indispensável  à  sua
eficácia.

 

José Boiteux, 3 de maio de 2022.

ADAIR ANTONIO STOLLMEIER
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAIR ANTONIO 
STOLLMEIER:56604068900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=20181735000176, OU=Presencial, OU=Certificado 
PF A3, CN=ADAIR ANTONIO STOLLMEIER:
56604068900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.03 14:16:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAIR ANTONIO 
STOLLMEIER:
56604068900
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57/2022
Publicação Nº 3869930

 

 

DECRETO nº 57/2022, de 3 de maio de 2022.

ABRE  CRÉDITO  ADICIONAL
SUPLEMENTAR  POR  CONTA  DO
PROVÁVEL  EXCESSO  DE
ARRECADAÇÃO.

ADAIR  ANTONIO  STOLLMEIER,  Prefeito  do  Município  de  José  Boiteux,
Estado de Santa  Catarina,  no exercício  da competência  exclusiva  que lhe confere  o
inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art.  1  -  Fica  autorizada  a  abertura  de  Crédito  Adicional  Suplementar  no  Orçamento
Vigente  no  valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  consignados  as  seguintes
unidades:
Crédito Adicional
07 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
001 Secretaria de Transportes Obras e Serviços Públicos
0026.0782.0701.1006 Reurbanização do Sistema Viário
3.449.000.000.000.000.000Aplicacoes diretas
01790302 Emendas Parlamentares Impositivas Estado - Pav. Trecho 03 Serra Rio Laeisz - Nilso Berlanda
Total R$ 50.000,00

Total R$ 50.000,00

Art.  2  -  Os  recursos  utilizados  para  abertura  do  Crédito  anteriormente  citado
decorrerão,  nos  termos  do  art.  43  da  Lei  Federal  nº  4.320/1964,  pelo  Excesso  de
Arrecadação, conforme fontes de recursos a seguir relacionadas:

Codigo Descrição Valor
1790302 Emendas Parlamentares Impositivas Estado - Pav. Trecho 03 Serra Rio Laeisz 

- Nilso Berlanda
R$ 50.000,00

Total R$ 50.000,00

Art. 3 - Este(a) DECRETO entra em vigor nesta data, devendo ser publicado no órgão
oficial  de  divulgação  dos  atos  do  MUNICÍPIO,  como  condição  indispensável  à  sua
eficácia.

 

José Boiteux, 3 de maio de 2022.

ADAIR ANTONIO STOLLMEIER
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADAIR ANTONIO STOLLMEIER:
56604068900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=20181735000176, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, 
CN=ADAIR ANTONIO STOLLMEIER:56604068900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.05.03 14:19:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

ADAIR ANTONIO 
STOLLMEIER:
56604068900
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Jupiá

prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2022
Publicação Nº 3870257

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DE316E3704E68B5B98606FCEB69F98CF3B45ECEE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ

PROCESSO LICITATÓRIO nº 14/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº 7/2022

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ, Prefeito Municipal de Jupiá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformi-
dade com o que estabelece a Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
de Pregão Presencial Registro de Preço, para a contratação de prestação de serviços de mão de obra mecânica para veículos deste Municí-
pio, sendo que as propostas serão abertas no dia 20 de maio de 2022 às 08:00 horas.

Maiores informações e cópia completa do edital poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações no horário de expe-
diente, das 07:45 as 11:45 hs, na Rua Rio Branco, 320 ou pelo fone 49 3341-0001 e/ou pelos endereços eletrônicos: gabinete@jupia.sc.gov.
br e/ou compras@jupia.sc.gov.br, e ainda publicadas no Site: www.jupia.sc.gov.br no Link LICITAÇÕES - Pregão.

Jupiá SC, em 03 de maio de 2022.
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/22 DE 05/04/2022
Publicação Nº 3868183

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º: 26/2022
Data: 05/04/2022
Contratante: Município de Jupiá - SC

Contratado: A EMPRESA VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP, com endereço na Rua: Ernesto Beuter,1145, Centro, na cidade de São Lourenço 
do Oeste - SC, inscrito no CNPJ: 02.131.315/0001-01, representada por Douglas Visoli, portador do cpf: 056.623.029-10.

Objeto: Construção da creche municipal, com área de 215,03m², conforme projeto técnico.
Vigência: 05/04/2022 a 31/12/2022
Valor: R$ 483.856,56 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais com cinquenta e seis centavos).
Assinaturas: Valdelirio Locatelli da Cruz prefeito Município e pelo Douglas Visoli, pelo contratado.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/22 DE 05/04/2022
Publicação Nº 3868189

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º: 27/2022
Data: 05/04/2022
Contratante: Município de Jupiá - SC

Contratado: Empresa Red Serviços de Entrega Ltda, com endereço na Rua: São Paulo,1298, Bairro:centro, na cidade de Jupiá - SC, inscrito 
no CNPJ:27.338.850/0001-50, representada por Rudinei Cividini,portador do cpf- 053.884.769-79

Objeto: Transporte escolar do municipio de Jupiá
Vigência: 05/04/2022 a 31/03/2022
Valor: R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).
Assinaturas: Valdelirio Locatelli da Cruz prefeito pelo Município e Rudinei Cividini , pelo contratado.

mailto:gabinete@jupia.sc.gov.br
mailto:gabinete@jupia.sc.gov.br
mailto:compras@jupia.sc.gov.br
http://www.jupia.sc.gov.br
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/22 DE 05/04/2022
Publicação Nº 3868201

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato N.º: 28/2022
Data: 05/04/2022
Contratante: Município de Jupiá - SC

Contratado: Empresa Renata Talia Vieira, com endereço na Rua: Piaui,474, Bairro:centro, na cidade de Jupiá - SC, inscrito no 
CNPJ:43.025.520/0001-61, representada por Renata Talia Vieira,portador do cpf- 146.221.609-94.

Objeto: Transporte escolar do municipio de Jupiá
Vigência: 05/04/2022 a 31/12/2022
Valor: R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos).
Assinaturas: Valdelirio Locatelli da Cruz prefeito pelo Município e Renata Talia Vieira , pelo contratado.
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Lacerdópolis

prefeitura

PORTARIA Nº 024/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022. - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÂO DE SERVIDOR PÚBLICO
Publicação Nº 3870597

PORTARIA Nº 034/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022
“Dispõe sobre a nomeação de servidor público”.

SERGIO LUIZ CALEGARI, Prefeito do Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear LEONIDES FRANCISCO DA COSTA, brasileiro, casado, RG 2.631.622, CPF 712.975.029-49, residente e domiciliada na Rua 
Afonso Perin, n° 337, Centro, no Município de Lacerdópolis /SC, CEP 89660-000, para ocupar o cargo de provimento Efetivo de Profissional 
de Manutenção e Conservação, uma vez que aprovado e classificado em 2º lugar no Concurso Público N° 001/2022 edital de 16/02/2022.

Art. 2º - As atribuições da servidor serão aquelas previstas na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar N. 52 de 23 de dezembro de 
2011 (dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional da Prefeitura Municipal de Lacerdó-
polis e dá outras providências) e Lei Complementar n. 9 de 29 de outubro de 2001 (dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos 
do Município de Lacerdópolis), além de outras inerentes ao exercício do cargo.

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

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

Lacerdópolis/SC, 02 de maio de 2022.
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito

Claudio Da Cas
Secretário de Obras

PORTARIA Nº 033/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022. - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
Publicação Nº 3870586

PORTARIA Nº 033/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022
“Dispõe sobre a nomeação de servidor público”.

SERGIO LUIZ CALEGARI, Prefeito do Município de Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear CELITO DOS SANTOS, brasileiro, RG 2.634.735, CPF 800.099.309-06, residente e domiciliada na Rua Ermínio José Scapini, 
n° 118, Centro, no Município de Lacerdópolis /SC, CEP 89660-000, para ocupar o cargo de provimento Efetivo de Profissional de Manutenção 
e Conservação, uma vez que aprovado e classificado em 1º lugar no Concurso Público N° 001/2022 edital de 16/02/2022.

Art. 2º - As atribuições da servidor serão aquelas previstas na Lei Orgânica Municipal, na Lei Complementar N. 52 de 23 de dezembro de 
2011 (dispõe sobre o Quadro de Pessoal, Plano de Cargos, Vencimentos e Desenvolvimento Funcional da Prefeitura Municipal de Lacerdó-
polis e dá outras providências) e Lei Complementar n. 9 de 29 de outubro de 2001 (dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos 
do Município de Lacerdópolis), além de outras inerentes ao exercício do cargo.

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

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

Lacerdópolis/SC, 02 de maio de 2022.
Sérgio Luiz Calegari
Prefeito

Claudio Da Cas
Secretário de Obras
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Lages

prefeitura

EDITAL CC 05/2022-PML
Publicação Nº 3868601

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EF171FBC4947E19825C31EEE67C627D88336D502
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência Pública nº 05/2022
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras do Projeto de Urbanização da Av. Ponte Grande - Etapa 01, com 
fornecimento de materiais e equipamentos.
Abertura: 03/06/2022 às 09:00h
Valor Estimado: R$ 10.143.198,31
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 04 de maio de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EDITAL CC 06/2022-PML
Publicação Nº 3869106

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 88C2FEBBC9B2EDD625E35E0A92F35A2621E51F01
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência Pública nº 06/2022
Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras do Projeto de Urbanização da Av. Ponte Grande - Etapa 02, com 
fornecimento de materiais e equipamentos.
Abertura: 03/06/2022 às 14:30h
Valor Estimado: R$ 8.605.479,14
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 04 de maio de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EDITAL PE 64/2022-SMS
Publicação Nº 3868304

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F3614A661EAC76A20DB08D085ABD774524B0BFB4
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 64/2022-SMS
Objeto: Registro de Preços destinado à Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal para oxigenoterapia domici-
liar e ambulâncias da secretaria da Saúde.
Abertura: 16/05/2022 às 09:00h
Valor Estimado: R$ 1.517.997,50
Da retirada do Edital: www.lages.sc.gov.br
Lages, 04 de maio de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO 17/2022 - LAR MENINO DEUS/COMID
Publicação Nº 3871584

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:
Termo de Colaboração nº 17/2022
Contratante: Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.777.301/0001-90, situado na Rua Benjamin 
Constant, nº 13, cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

Contratado: Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente Lar do Menino Deus, pessoa jurídica de direito privado, sito na Rua 
Blumenau, nº 669, nesta cidade de Lages/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.570.238/0001-03.

http://www.lages.sc.gov.br
http://www.lages.sc.gov.br
http://www.lages.sc.gov.br
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Edital de Chamamento Público nº 01/2022 – Processo Administrativo COMID nº 01/2022.

Objeto: O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal, por meio do Conselho Municipal 
do Idoso, para transferência de recursos para promover melhorias na sala de recepção, nos quartos dos acolhidos, na sala psicossocial, no 
consultório médico/sala de enfermagem, cozinha e fisioterapia, através da aquisição de mobiliário, produtos da área da saúde, equipamen-
tos de fisioterapia e eletrodomésticos para a cozinha.

Valor: R$ 49.985,42 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) que serão liberados em parcela 
única.

Prazo de vigência: 31/12/2022.

JEAN PIERRE EZEQUIEL
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

EXTRATO TERMO COLABORAÇÃO 18/2022 - APAE/COMID
Publicação Nº 3871589

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:
Termo de Colaboração nº 18/2022

Contratante: Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.777.301/0001-90, situado na Rua Benjamin 
Constant, nº 13, cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

Contratado: Organização da Sociedade Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, pessoa jurídica de direito privado, situada 
na Rua Joaçaba, nº 280, bairro Centro, nesta cidade de Lages/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.793.944/0001-28.

Edital de Chamamento Público nº 01/2022 – Processo Administrativo COMID nº 01/2022.

Objeto: O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal, por meio do Conselho Municipal 
do Idoso, para transferência de recursos para realização de ciclos de palestras com orientações e treinamentos para a família da pessoa 
com deficiência intelectual idosa ou em processo de envelhecimento a fim de prepara-los para os desafios característicos dessa fase da vida 
através de orientações, treinamento e elaboração do planejamento de vida.

Valor: R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) que serão liberados em parcela única.

Prazo de vigência: 31/12/2022.

JEAN PIERRE EZEQUIEL
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022 - VICENTINO/COMID
Publicação Nº 3871575

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:
Termo de Colaboração nº 15/2022

Contratante: Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.777.301/0001-90, situado na Rua Benjamin 
Constant, nº 13, cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

Contratado: Organização da Sociedade Civil Conferência Vicentina de Lages, pessoa jurídica de direito privado, sito na Rua José do Patrocí-
nio, nº 50, nesta cidade de Lages/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 84.956.416/0001-78.

Edital de Chamamento Público nº 01/2022 – Processo Administrativo COMID nº 01/2022.

Objeto: O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal, por meio do Conselho Municipal 
do Idoso, para transferência de recursos para promover a estruturação das rouparias e quartos da ala feminina, dotando-as de novas mobí-
lias planejadas e adaptadas, promovendo melhores condições de habitualidade, higiene e salubridade, além de reforçar as recomendações 
a saúde e bem estar e adquirir um forno industrial para a cozinha.

Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão liberados em parcela única.
Prazo de vigência: 31/12/2022.

JEAN PIERRE EZEQUIEL
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação
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EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2022 - SASEADLA/COMID
Publicação Nº 3871579

O MUNICÍPIO DE LAGES TORNA PÚBLICO:
Termo de Colaboração nº 16/2022

Contratante: Município de Lages, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 82.777.301/0001-90, situado na Rua Benjamin 
Constant, nº 13, cidade de Lages, Estado de Santa Catarina.

Contratado: Organização da Sociedade Civil Sociedade de Assistência Social, Educacional e de Apoio aos Desamparados de Lages - SASE-
ADLA, pessoa jurídica de direito privado situada na Rua Jair José de Souza Passos, nº 185, nesta cidade de Lages/SC, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 75.438.911/0001-02.

Edital de Chamamento Público nº 01/2022 – Processo Administrativo COMID nº 01/2022.

Objeto: O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da Administração Pública Municipal, por meio do Conselho Municipal 
do Idoso, para transferência de recursos para aquisição de lavadora/extratora de roupas 30kg, visando acolher e garantir proteção integral 
a idosos, com a parceria ofertada, a instituição, poderá atingir o objetivo de acolher pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, suprindo todas as necessidades básicas da vida diária.

Valor: R$ 49.038,00 (quarenta e nove mil e trinta e oito reais) que serão liberados em parcela única.
Prazo de vigência: 31/12/2022.

JEAN PIERRE EZEQUIEL
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 01/2022 - FCL - ASS RURAL
Publicação Nº 3869712

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 – PML/FCL
ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Autorizo a abertura de Inexigibilidade de Licitação sob nº 01/2022, através do Município de Lages/Fundação Cultural de Lages, com:

ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAGES, inscrita no CNPJ nº 09.129.767/0001-90

O valor total da presente Dispensa é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Objeto: " Locação de Imóvel, Parque de Exposição do Bairro Conta Dinheiro, para a Realização da 32ª Festa Nacional do Pinhão, situado na 
Av. Luis de Camões, s/nº, bairro Conta Dinheiro, CEP 88502-970, Lages/SC”.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº 8.666/93, submeto o ato à Autoridade Superior para ratificação e devida publicidade.

Lages, 29 de abril de 2022.
Gilberto Ronconi
Superintendente da FCL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 – PML/FCL

Ratifico o ato acima, de autoria do(a) Exmo(a). Sr.(ª) Gilberto Ronconi, Superintendente da FCL, que está em conformidade com os docu-
mentos que instruem o respectivo Processo, uma vez que preenchido todos os requisitos que a legislação exige.

Publique-se.

Lages, 29 de abril de 2022.
Antonio Ceron
Prefeito do Município
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LEI Nº 4566/2022
Publicação Nº 3871714

LEI Nº 4566
De 02 de maio de 2022.

Institui o "Dia Municipal dos Protetores dos Animais" no município de Lages.

Faço saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 1º. Fica Instituído o "Dia Municipal dos Protetores dos Animais", a ser comemorado anualmente no dia 04 de Outubro.
Parágrafo único. O Dia Municipal dos Protetores dos Animais fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do município de Lages e será dedi-
cado à realização de eventos culturais e educativos que debatam o tema e instruam a população sobre os cuidados e proteção aos animais.
Art. 2º. É considerado protetor dos animais toda pessoa física ou entidade sem fins lucrativos que desempenhe de forma voluntaria ativida-
des que procurem proteger, cuidar e resgatar animais.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Lages, 02 de maio de 2022; 256o ano da Fundação e 162o da Emancipação.
Antonio Ceron
Prefeito

RERRATIFICAÇÃO II -PE 22/2022-PML
Publicação Nº 3869917

RERRATIFICAÇÃO II
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 – PML
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PER-
TENCENTES À FROTA DA PML.O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a 
supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna 
notório aos interessados que as alterações que se fazem necessárias ao Edital em comento estão disponíveis no site www.lages.sc.gov.br. 
Consequentemente, fica estabelecida nova data para realização do certame, conforme segue: As PROPOSTAS COMERCIAIS e DOCUMEN-
TOS DE HABILITAÇÃO deverão ser enviados até as 14:30 horas do dia 20/05/2022, exclusivamente por meio eletrônico, conforme subitem 
5.1 deste edital.A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 14:30 horas do dia 20/05/2022, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.Poderá ser 
apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até as 23:59 horas do dia 16/05/2022, nos termos do 
Decreto 10.024/19 e Diplomas Complementares [...]As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Lages, 04 de maio de 2022.
Antônio César Alves de Arruda
Secretário da Administração e Fazenda

Câmara muniCipal

PUBLICAÇÃO PARCIAL LEI COMPLEMENTAR Nº 600/2022
Publicação Nº 3871975

PUBLICAÇÃO PARCIAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 600/2022
REFERENTE AO VETO PARCIAL Nº. 001/2022
REJEITADO EM 26 DE ABRIL DE 2022

Parte vetada pelo Prefeito do Município de Lages SC e mantida pela Câmara de Vereadores do Município, referente o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 001/2022, Redação Final nº 002/2022, que se transformou na Lei Complementar nº. 0600/2022 de 28 de março de 2022, que 
Fica instituído o Estatuto dos Direitos e das Políticas Municipais para as Mulheres de Lages (Estatuto Municipal dos Direitos das Mulheres).

Dispositivos que serão acrescidos à Lei Complementar nº 0600/2022, de 28 de março de 2022:

Art. 5º. (...)
III – Destinação privilegiada de recursos públicos municipais nas áreas relacionadas com a manutenção da Rede de Prevenção e Rede de 
Atendimento às Mulheres em situação de violência de gênero e de vulnerabilidade social e econômica.
IV – Capacitação e formação continuada de todos os servidores municipais nas áreas de gênero, feminismo, violências de gênero contra as 
Mulheres, grupos reflexivos e estratégias de prevenção e enfrentamento às violências de gênero contra as Mulheres.

Art. 21. Às mulheres em situação de vulnerabilidade nas instituições de saúde das redes pública e privada do Município de Lages têm as-
segurada a prioridade de atendimento, com o objetivo de garantir assistência médico-hospitalar e minimizar os agravos resultantes desta 

http://www.lages.sc.gov.br
http://www.gov.br/compras
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condição.
§ 1º - O atendimento prioritário disposto nesta Lei não deve sobrepor-se aos protocolos de acolhimento para classificação de risco, estabe-
lecidos para atendimento de urgência e emergência.
§ 2º - As mulheres em situação de vulnerabilidade terão atendimento prioritário entre casos de mesma gravidade.

Art. 23. Deve ser assegurado, para garantia do direito à informação, a afixação, nas dependências das unidades de saúde do Município, 
informação sobre o atendimento prioritário às mulheres em situação de vulnerabilidade. (Lei nº 15.974/2013 e Decreto nº 724/2016 – Es-
tado de Santa Catarina).

Art. 27. Deve ser garantida a oferta de vagas em centros especializados para Mulheres dependentes químicas que não tenham condições 
de sustentar o tratamento.

Art. 28. Ficam destinados até 5% (cinco por cento) do total de moradias populares de programas habitacionais públicos, conforme a deman-
da, construídas com recursos próprios do erário da Prefeitura Municipal de Lages ou adquiridas via convênio com o Poder Público ou com 
a iniciativa privada, às mulheres vítimas de violência ou em situação de vulnerabilidade social ou econômica, nos termos da Lei 11.340, de 
07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, e às ofendidas por tentativa de crime de feminicídio.

§1º. A violência contra a mulher deverá ser comprovada por pelo menos um destes expedientes e procedimentos constantes da ação penal, 
transitada em julgado ou não, mediante cópia:
I – Da comprovação da tramitação do inquérito policial elaborado nas Delegacias Especializada na Defesa e Proteção das Mulheres;
II – Da denúncia criminal;
III – Da decisão que concedeu a medidas protetivas de urgência – MPU;
IV – Da sentença penal condenatória;
V – Da certidão ou do laudo social de acompanhamento psicológico, emitido por entidades públicas assistenciais ou organizações não go-
vernamentais de notória participação nas causas em defesa e proteção da Mulher.
VI – De documento emitido e encaminhado pelo Poder Público.

§2º. As Mulheres em situação de vulnerabilidade terão prioridade nas moradias destinadas à habitação social.

Art. 29. Farão jus ao benefício e enquadramento no disposto no art. 28, deste Estatuto, as mulheres que forem, comprovadamente, resi-
dentes no Município de Lages há mais de 01 (um) ano e que não reúnam condições financeiras para o seu sustento.

Art. 32. Deve ser assegurada, às Mulheres em situação de vulnerabilidade que não possuírem imóvel, condições de acolhimento, seja em 
imóvel público ou por meio de aluguel social.

Art. 36. (...)
§1º. A obrigação de que trata o caput também pode ser originária de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) realizado com o Ministério 
Público.
§2º - O Poder Público criará condições para maior articulação entre as políticas de educação, cultura, trabalho, meio ambiente, emprego e 
renda, economia solidária, bem como a construção da rede de proteção social para incidir na qualidade de vida dos grupos discriminados e 
combater a violência racial e de gênero. (conforme Lei N. 4.075 de 11 de dezembro de 2014).

O Presidente da Câmara do Município de Lages, no uso de suas atribuições legais e regimentais:

FAÇO SABER, que a Câmara manteve e eu JEAN FELIPE SILVA DE SOUZA, PRESIDENTE, nos termos do § 6º, do artigo 69 da Lei Orgânica 
do Município de Lages SC, PROMULGO PARTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 600/2022, de 28 de março de 2022.

Lages, 02 de maio de 2022.
JEAN FELIPE SILVA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE LAGES SC

RESCISÃO CONTRATO CML 01/2022
Publicação Nº 3871606

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO.
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Contrato nº CML - 01/2022

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato serviços especializados EM SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PROFISSIONAIS, COM ENTREGA DE 
IMAGEM DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES.

A CÂMARA MUNICIPAL de VEREADORES DE LAGES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Otacílio Vieira da Costa, nº 280, 
Centro, Lages/SC, CNPJ 83.509.547-0001-44, representada neste ato por seu Presidente Sr. Jean Felipe Silva de Souza, inscrito no CPF 
sob o nº 007.662.489-76, residente e domiciliado em Lages-SC, doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a empresa NILTON 
ROGÉRIO WOLFF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 27.219.800/0001-54, com sede na Rua Virgílio Ramos, 554, 
Guadalupe, Lages/SC, representada pelo Sr. NILTON ROGÉRIO WOLFF, brasileiro, casado, portador do RG nº 289.304-7 e inscrito no CPF 
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sob o nº 669.397.719-72, neste ato designada CONTRATADA, tem justo e acertado entre si, de forma amigável, o que se segue relativa-
mente o presente Termo de Distrato do Contrato de prestação de SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PROFISSIONAIS, COM ENTREGA DE IMAGEM 
DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES decorrente do Processo de Contrato nº CML - 01/2022, para fins de atendimento do inte-
resse público.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma do Processo Administrativo que culminou na contratação da em-
presa NILTON ROGÉRIO WOLFF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 27.219.800/0001-54, com sede na Rua Virgílio 
Ramos, 554, Guadalupe, Lages/SC, representada pelo Sr. NILTON ROGÉRIO WOLFF, brasileiro, casado, portador do RG nº 289.304-7 e 
inscrito no CPF sob o nº 669.397.719-72, que originou no Contrato de Prestação de Contrato nº CML - 01/2022, rescindi-lo amigavelmente 
a partir de 14 de março de 2022, em comum acordo entre a CONTRATANTE e CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Verificada a conveniência para a Contratante CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGES, e a inexistência 
de prejuízo às pessoas jurídicas da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o presente termo amigável operar-se-á na forma da lei, e se justifica 
na medida em que a nova contratação para suprir o referido objeto comporá novos pacotes de serviços especializados não previstos no 
presente contrato, sem majoração contratual ou ônus a este ente público.
CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as 
partes o direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou na processo de licitação - Contrato nº CML - 01/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO – As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, 
administrativas e criminais.

Folha2/3
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
3.1. As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer 
obrigação de ordem financeira.
E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, nas presenças de duas testemunhas.

Lages 21 de Março de 2022.
Jean Felipe Silva de Souza
Presidente

Testemunha:

Testemunha:
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Laguna

prefeitura

DECRETO Nº 6.700/2022
Publicação Nº 3869687

DECRETO Nº 6.700, DE 29 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA TESOUREIRO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO – COMTUL, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 7º DA LEI Nº 
1.160/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA/SC, Sr. Samir Ahmad, no uso das atribuições legais a si conferidas no artigo 68, incisos III e XXV, da 
Lei Orgânica do Município de Laguna,
CONSIDERANDO o ofício nº 008/2022/COMTUL,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a servidora Paula Souza de Medeiros para compor a diretoria do Conselho Municipal de Turismo – COMTUL, como 
tesoureira, nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei nº 1.160/2013.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SAMIR AHMAD
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO CONTRATOS 15 - PML - CT 16 - B&M
Publicação Nº 3871897

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 244771AA8E05481C01B8BA7A2D005543A8BB3B96
EXTRATO CONTRATOS 15 – CT 16/2022

CONTRATO 16/2022 – PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONTRATADA: B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 05.XXX.XXX/XXXX-63
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para a prestação de serviços de vigia para a EEB Elisabeth Ulysséa 
Arantes/CEI Pequeno Cisne/Polo de Educação a Distância de Laguna (um posto), Casa de Anita e Prefeitura Municipal de Laguna.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Entidade: 09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
Órgão: 09 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 09.02 – GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção do Gabinete
Elemento: (02) 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0080.000000 – Aplicações Diretas

Entidade: 09 – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
Órgão: 09 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Projeto/Atividade: 2.040 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento: (36) 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0001.000000 – Aplicações Diretas
VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses da data da assinatura da ordem de serviço, ou seja, até o 
dia 25/03/2023.
VALOR: O valor total do contrato é de R$ 269.400,00 (duzentos e sessenta e nove mil e quatrocentos reais).
DATA: 18 de Março de 2.022

EXTRATO CONTRATOS 16 - PML - CT 17 - DIRETA
Publicação Nº 3871922

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2A920EA45F5BA009F8CCEB13DA1C21A1E262269B
EXTRATO CONTRATOS 16 – CT 17/2022

CONTRATO 17/2022 – PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONTRATADA: DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 83.XXX.XXX/XXXX-40
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada para a locação de rádios de comunicação, câme-
ras de vídeo individuais (body worn câmera) e estações (dock stations) computadorizadas, com armazenamento mínimo de 06 tb, para 
descarregamento automático de dados, alimentação elétrica da bateria e armazenamento das imagens, com software de gerenciamento 
de dados para a guarda municipal de laguna, compreendendo todas as despesas relacionadas à instalação, habilitação e manutenção dos 
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equipamentos, conforme proposta comercial do contratado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Entidade: 09 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
Órgão: 09 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 09.02 – GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção da Guarda Municipal
Elemento: (05) 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0080.000000 – Aplicações Diretas
VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do mesmo, ou seja, 
28/03/2023.
VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 67.620,00 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte reais).
DATA: 24 de Março de 2.022

EXTRATO CONTRATOS 17 - PML - CT 18 - CONRE
Publicação Nº 3871931

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AFCDFC9F63BD9F97833C7CF4B041A0A9BDD25A3B
EXTRATO CONTRATOS 17 – CT 18/2022

CONTRATO 18/2022 – PML
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONTRATADA: CONRE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
CNPJ: 04.XXX.XXX/XXXX-00
OBJETO: Contratação de empresa para execução da pavimentação com blocos de concreto sextavado, drenagem pluvial, passeio público e 
sinalização viária do trecho da Rua Mussi Dib Mussi, localizada no bairro Mar Grosso, município de Laguna/SC.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 09 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 09.07 – SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
Funcional: 15.451.001 – Infraestrutura Urbana
Projeto/Atividade: 1.906 – Infraestrutura de Obras Viárias
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0079 – Aplicações Diretas
Código reduzido 000146
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos (prazo de execução de 60 dias + 180 
dias) contados a partir da data de sua assinatura.
VALOR: O valor total do contrato é de R$ 179.829,99 (cento e setenta e nove mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e nove cen-
tavos).
DATA: 30 de Março de 2.022

PORTARIA Nº 686/2022
Publicação Nº 3869528

PORTARIA RH Nº 686/2022
 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO LAGUNENSE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 
24 de setembro de 2014;

R E S O L V E:
CONCEDER FÉRIAS, ao Servidor RAFAEL DE SOUZA GIASSI, Advogado Fundacional, do dia 02.05.2022 a 31.05.2022, referente ao período 
aquisitivo 2019/2020. 

Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
AILTON BITENCOURT 
Presidente da Fundação

PORTARIA Nº 687/2022
Publicação Nº 3871139

PORTARIA RH Nº 687/2022
 
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014;

R E S O L V E:
CONCEDER FÉRIAS, ao Sr. EDER ALVES LÚCIA, Fiscal de Obras, do dia 02.05.2022 a 31.05.2022, referente ao período aquisitivo 2019/2020. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1081

Dê-se ciência e registre-se.
Laguna, SC, 02 de Maio de 2022. 
PATRICK NEVES ANTÔNIO
Secretário Municipal 

PORTARIA Nº 688/2022
Publicação Nº 3869531

PORTARIA RH Nº 688/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
Fazer Cessar a Portaria RH Nº 164/2022, que designou GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA, Assistente de Administração, de provimento efe-
tivo, para exercer a função especial de confiança de Analista de Controle e Avaliação, a partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 689/2022
Publicação Nº 3869540

PORTARIA RH Nº 689/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
EXONERAR, KATIE DORIS BENEDET do cargo de Secretário Municipal de Saúde, NE, a partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 690/2022
Publicação Nº 3869542

PORTARIA RH Nº 690/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:

DESLIGAR, por motivo de aposentadoria, em conformidade com o Artigo 28 da Lei Complementar nº 136/2006, benefício nº 1974301076, 
espécie 42, a Sra. MARISA AGOSTINHO MEDEIROS, Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria de Educação e Esportes, a partir 
desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 691/2022
Publicação Nº 3869547

PORTARIA RH Nº 691/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
NOMEAR, GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Saúde, NE, a partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 692/2022
Publicação Nº 3869549

PORTARIA RH Nº 692/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
DESIGNAR, KATIE DORIS BENEDET, Enfermeira, de provimento efetivo, para exercer a função especial de confiança de Analista de Controle 
e Avaliação, em conformidade com a Lei Complementar nº 330/2015, art. 22, anexo IX, alterado pela Lei Complementar Nº 346/2017, a 
partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 693/2022
Publicação Nº 3871088

PORTARIA RH Nº 693/2022

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de 
setembro de 2014;

RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 02.05.2022 a 31.05.2022.
NOME PERÍODO AQUISITIVO
José Luiz Siqueira 2018/2019
Rafaela Patrício Pinto 2021/2022

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
ADRIANA DO CARMO SILVA
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 694/2022
Publicação Nº 3869557

PORTARIA RH Nº 694/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:

DEMITIR A PEDIDO, GEISIANE BUCCI do cargo de Cuidador Institucional, 40 horas semanais, com lotação na Secretaria de Assistência 
Social e Habitação – Abrigo Institucional, a partir desta data.
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Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 695/2022
Publicação Nº 3869577

PORTARIA RH Nº 695/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
NOMEAR, FABRÍCIO SILVA VIEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor Especial de Gabinete Administrativo, CG 3, com lotação 
na Secretaria da Fazenda, Administração e Serviços Públicos, a partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 696/2022
Publicação Nº 3869599

PORTARIA RH Nº 696/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
ADMITIR BÁRBARA CORRÊA SOUZA LAUREANO, para exercer o Cargo Fisioterapeuta, 40 horas semanais, nível ANSS 5, com lotação na 
Secretaria de Saúde, a partir de 02/05/2022, em conformidade com as Leis nº 134/2006 e nº 217/2010 e Edital SMS 001/2021.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 697/2022
Publicação Nº 3869609

PORTARIA RH Nº 697/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
ADMITIR ANA PAULA MARTINS DA SILVA, para exercer o Cargo de Enfermeiro, 40 horas semanais, nível ANSS 3, com lotação na Secretaria 
de Saúde, a partir de 02/05/2022, em conformidade com as Leis nº 134/2006 e nº 217/2010 e Edital SMS 001/2021.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 698/2022
Publicação Nº 3869620

PORTARIA RH Nº 698/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
ADMITIR BÁRBARA CORRÊA SOUZA LAUREANO, para exercer o Cargo de Psicólogo, 40 horas semanais, nível ANSS 5, com lotação na Se-
cretaria de Saúde, a partir de 02/05/2022, em conformidade com as Leis nº 134/2006 e nº 217/2010 e Edital SMS 001/2021.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 699/2022
Publicação Nº 3869629

PORTARIA RH Nº 699/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
REMOVER KAMILA DA SILVA SOUZA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, da Fundação Lagunense de Cultura para a Secretaria 
de Saúde, nos termos do Art. 31 da Lei Complementar nº 136/2006, a partir desta data.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 700/2022
Publicação Nº 3869639

PORTARIA RH Nº 700/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGUNA, SC, SR. SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, promulgadas em 11 de julho de 2000;

RESOLVE:
DESIGNAR GABRIELA BELMIRO HERMENEGILDO, Assessor Especial de Gabinete para Assuntos Estratégicos de Planejamento e Projetos, 
para fiscalizar a Obra de Pavimentação da Estrada Geral Estreito, objeto do contrato nº 069/2021.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
SAMIR AZMI IBRAHIM MUHAMMAD AHMAD
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 701/2022
Publicação Nº 3871099

PORTARIA RH Nº 701/2022

SECRETÁRIO DA FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, 
de 24 de setembro de 2014;

RESOLVE:
CONCEDER FÉRIAS, aos Servidores abaixo relacionados, do dia 02.05.2022 a 31.05.2022.
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NOME PERÍODO AQUISITIVO
Edimar Ferreira Jorge 2021/2022
Maria Terezinha Bitencourt de Medeiros 2021/2022

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
AMILTON MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

PORTARIA Nº 703/2022
Publicação Nº 3871964

PORTARIA RH Nº 703/2022

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014 e processo protocolado sob o nº 3087/2022;

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 02 de Maio de 2022 a 30 de Julho de 2022, a Servidora GISELE MARTINS Professora, referente ao período 
2013/2018, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ
Secretária Municipal

PORTARIA Nº 704/2022
Publicação Nº 3871967

PORTARIA RH Nº 704/2022

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014 e processo protocolado sob o nº 310/2022;

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 02 de Maio de 2022 a 30 de Julho de 2022, a Servidora JULCINEIA GUIMARÃES PAES DA SILVA Profes-
sora, referente ao período 2012/2017, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ
Secretária Municipal

PORTARIA Nº 705/2022
Publicação Nº 3871968

PORTARIA RH Nº 705/2022

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014 e processo protocolado sob o nº 1.265/2022;

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 02 de Maio de 2022 a 30 de Julho de 2022, a Servidora MARIA CELESTE PIRES RAFAEL MARTINS Profes-
sora, referente ao período 2013/2018, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ
Secretária Municipal
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PORTARIA Nº 706/2022
Publicação Nº 3871969

PORTARIA RH Nº 706/2022

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE LAGUNA, SC, de acordo com o Decreto nº 4.170, de 24 de setembro de 
2014 e processo protocolado sob o nº 931/2022;

RESOLVE:

CONCEDER LICENÇA PREMIO, de 02 de Maio de 2022 a 30 de Julho de 2022, a Servidora TATIANE MACHADO GOULART SÁ Professora, 
referente ao período 2012/2017, com base no art.55 da Lei Complementar nº 136 de 01 de junho de 2006.

Dê-se ciência e registre-se.

Laguna, SC, 02 de Maio de 2022.
JULIANA FAGUNDES DE CARVALHO LUZ
Secretária Municipal
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Lajeado Grande

prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022
Publicação Nº 3869544

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BBBC4347FBA24D038BB07F301039F876E4EA193C
Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DELAJEADO GRANDE
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE/SC.
Objeto: Contratação de agente de integração de estágio visando o desenvolvimento das atividades conjuntas para a operacionalização do 
programa de estágios curriculares remunerados de estudantes de nível superior, técnico, médio e fundamental no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Lajeado Grande.
Valor do Termo: R$3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).
Vigência: 02/05/2022 até 31/12/2022.
Licitação: Processo Administrativo n° 043/2022, Dispensa nº 020/2022.
Lajeado Grande/SC, 02 de maio de 2022. Anderson Elias Bianchi. Prefeito Municipal.

PORTARIA N. 142/2022 DE 04/05/2022 “ALTERA PORTARIA N. 141/2021 DE 05/05/2021 QUE DISPÕE 
SOBRE A CONTRATAÇÃO DE WELINGTON WESLEY MATISSO PARA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES, OBRAS E SER

Publicação Nº 3872113

PORTARIA N. 142/2022
DE 04/05/2022
“ALTERA PORTARIA N. 141/2021 DE 05/05/2021 QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE WELINGTON WESLEY MATISSO PARA A FUN-
ÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

ANDERSON ELIAS BIANCHI - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de confor-
midade com o artigo V da Lei Complementar n. 0018/2007, de 22 de agosto de 2007 e suas alterações especialmente Lei Complementar n. 
051/2017 de 29/11/2017 e,
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público para preenchimento de vagas, para substituição de servidores 
até a realização de concurso público, decorrentes de exoneração, aposentadoria e afastamento para tratamento de saúde, de servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo.

DECIDE:
Art. 1º - Alterar a portaria N. 141/2021 de 05/05/2021 que contrata em caráter temporário, WELINGTON WESLEY MATISSO, para a função 
de excepcional interesse público de Auxiliar de Manutenção e Conservação, nos termos previstos em lei, ficando prorrogado até 04 de maio 
de 2023.

Art. 2º - O prazo final de contratação, em se extinguindo a necessidade poderá ser reduzido.

Art.3º - As despesas referentes a aplicação desta portaria, correrão a conta do Orçamento Municipal Vigente.

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/05/2022.

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

Lajeado Grande 04 de maio de 2022.

Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Nadia Inez Foresti
Servidora Designada
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PORTARIA N. 143/2022 DE 04/05/2022 “ALTERA PORTARIA N. 146/2021 DE 10/05/2021 QUE DISPÕE 
SOBRE A CONTRATAÇÃO DE ARIDIANE BERTOTTI PARA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO DE MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3872116

PORTARIA N. 143/2022
DE 04/05/2022
“ALTERA PORTARIA N. 146/2021 DE 10/05/2021 QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE ARIDIANE BERTOTTI PARA A FUNÇÃO TEMPO-
RÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

ANDERSON ELIAS BIANCHI - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de confor-
midade com o artigo V da Lei Complementar n. 0018/2007, de 22 de agosto de 2007 e suas alterações especialmente Lei Complementar n. 
051/2017 de 29/11/2017 e,
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público para preenchimento de vagas, para substituição de servidores 
até a realização de concurso público, decorrentes de exoneração, aposentadoria e afastamento para tratamento de saúde, de servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo.

DECIDE:
Art. 1º - Alterar a portaria N. 146/2021 de 10/05/2021 que contrata em caráter temporário, ARIDIANE BERTOTTI, para a função de excep-
cional interesse público de merendeira, nos termos previstos em lei, ficando prorrogado até 09 de maio de 2023.

Art. 2º - O prazo final de contratação, em se extinguindo a necessidade poderá ser reduzido.
Art.3º - As despesas referentes a aplicação desta portaria, correrão a conta do Orçamento Municipal Vigente.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 23/04/2022.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande 04 de maio de 2022.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Nadia Inez Foresti
Servidora Designada

PORTARIA N.140/2022 DE 02/05/2022 “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CLAUDINES PAULA GRESELE 
DIEL PARA A FUNÇÃO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE AUXÍLIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3872108

PORTARIA N.140/2022
DE 02/05/2022
“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE CLAUDINES PAULA GRESELE DIEL PARA A FUNÇÃO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE AUXÍ-
LIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

ANDERSON ELIAS BIANCHI - Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de confor-
midade com o artigo 2º, Inciso IV da Lei Complementar n. 018/2007, de 22 de agosto de 2007 e suas alterações, bem como na observância 
da classificação de que trata o edital de resultado final do processo seletivo n. 001/2021 e
CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento de vagas para atender as demandas da educação infantil.

DECIDE:
Art.1º - Contratar em caráter temporário, CLAUDINES PAULA GRESELE DIEL, para o função de excepcional interesse público de AUXILIAR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ACT, nível 24, com carga horária de 40 horas semanais, nos termos previstos em lei, com duração de 02 de maio 
de 2022 a 21 de dezembro de 2022.

Art.2º - O prazo de contratação, havendo necessidade e/ou interesse público, poderá ser alterado.
Art.3º - As despesas referentes a aplicação desta portaria, correrão a conta do Orçamento Municipal vigente.
Art.4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lajeado Grande 02 de maio de 2022.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
Nadia Inez Foresti
Servidora Designada
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PORTARIA N° 141/2022 DE 02/05/2022 “NOMEIA DEINIFER DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE 
CHEFE DE DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3872111

PORTARIA N° 141/2022
DE 02/05/2022
“NOMEIA DEINIFER DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

ANDERSON ELIAS BIANCHI, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, Município do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais 
e em conformidade com a Legislação em vigor, especialmente o Art. 98 inc. II letra “a” da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 9º inciso II da Lei 
Municipal Complementar n. 15/2001 de 26/11/2001.
e CONSIDERANDO ser Cargo em Comissão declarado em lei, de livre
nomeação e exoneração.

D E C I D E:
Art. 1º - Nomear DEINIFER DOS SANTOS, para exercer o Cargo de CHEFE DE DIVISÃO, Código do Cargo 06.15, junto a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura com vencimento constante no Plano de Cargos e Salários relativo ao respectivo cargo.

§ 1º - Com a nomeação, o respectivo Servidor passou a integrar o quadro de Cargos em Comissão de livre nomeação e exoneração, cons-
tante no Anexo II da Lei Municipal Complementar n. 054/2017 de 18/12/2017 e suas alterações, com dedicação integral.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Lajeado Grande, em 02 de maio de 2022.
Anderson Elias Bianchi
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na data supra e local de costume.
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Lauro Muller

prefeitura

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA/REABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 066/PMLM/2022
Publicação Nº 3869285

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 066/PMLM/2022
Aberta a sessão com o escopo de receber propostas para contratação de empresa do ramo pertinente para contratação de empresa espe-
cializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Estrada Geral Rio Capivaras Alto no Município de Lauro Muller/SC. Todavia, nenhuma 
empresa compareceu no dia e hora marcada, tornando-a deserta. Determina-se lançamento de novo certame.
Lauro Muller/SC, 03 de maio de 2022.
Diezom Silva da Luz
Pregoeiro

SEGUNDA ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 066/PMLM/2022
Data e horário da sessão de abertura: 06/06/2022 às 09h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC, situado na Rua Valter Veterlly, 239, Centro, do Município de Lauro Muller - SC.
Objeto: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Estrada 
Geral Rio Capivaras Alto no Município de Lauro Muller/SC, conforme projetos, orçamento, memorial descritivo, minuta do contrato, anexos 
e partes integrantes deste edital, no atendimento a Transferência Especial da Secretaria de Infra Estrutura do Estado SSC 21527/2021 
Portaria SEF 475.
Edital: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras e Licitações de 
Lauro Muller, no horário das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo telefone (48) 3464.3122, através do endereço eletrônico 
compraselicitacaopmlm@gmail.com, disponível em www.lauromuller.sc.gov.br.

Lauro Muller/SC, 03 de maio de 2022.
Diezom Silva da Luz
Pregoeiro

PORTARIA 032/2022 FHHL
Publicação Nº 3868191

Lauro Muller, 02 de maio 2022.

Portaria nº 32/2022

Regina Ramos Antunes, Diretora Geral da Fundação de Saúde de Lauro Muller, no uso de suas atribuições instituídas na Lei Municipal n° 
1.944/2017 e com fundamento no Estatuto da Fundação de Saúde de Lauro Muller aprovado pelo Decreto n° 57/2017,
RESOLVE:
Art. 1º - DEMITIR A PEDIDO, PATRICIA ANTUNES, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo junto à Fundação de Saúde de Lauro M-ller.

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

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

Regina Ramos Antunes
Diretora Geral
Fundação Hospitalar Henrique Lage

mailto:compraselicitacaopmlm@gmail.com
http://www.lauromuller.sc.gov.br/
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Lebon Regis

prefeitura

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMDEL
Publicação Nº 3868075

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMDEL
Aos 13 dias do mês de abril do ano de 2021, reuniram-se em caráter extraordinário os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Lebon Régis, para análise a aprovação do Regimento Interno nos termos da Lei 1.590/2017 de 11 de julho de 2017. Dando 
abertura dos trabalhos o Sr. Alex Moreira Alves agradeceu a presença de todo e tendo numero mínimo de integrantes do conselho, procedeu 
a leitura do Regimento Interno e logo após colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Seguindo a pauta do 
edital foi deliberado sobre a Concessão de Instalação da Fábrica de Calçados e materiais de segurança, DALSEG, com cede no município de 
Lacerdópolis-SC para futuras instalações no Centro Comunitário do Bairro Abrão dos Santos Maciel, discussão a respeito da readequação 
dos espaços entre lotes no parque industrial, nos assuntos gerais foi colocado em pauta as ações sobre COVID 19, discussão projetos das 
empresas COTTON STAR e a empresa MCCILLI, no tocante a discussão sobre a instalação da Fábrica de Calçados DAL SEG, foi apresentado 
pelo Secretário Osmar Comper, o qual informou que será instalado no Centro Comunitário do Bairro Abraão dos Santos Maciel, onde esta 
sendo reformado o local e o carro chefe da empresa é material de segurança, no projeto foi apresentado as condições da empresa para sua 
instalação e o numero de empregos diretos e indiretos para primeira etapa no montante de 100 pessoas, onde eles estarão investido no 
inicio R$200.000,00 (Duzentos mil reais) com possibilidade de investimento no montante de R$3.000.000,00 (Três milhões) num período de 
4 anos, após deliberação ficou aprovado o projeto por unanimidade de todos. Seguindo a pauta foi aprovado a readequação dos espaços 
internos do parque Industrial definindo o traçado das Ruas e lotes conforme situação existente com nova planta e notificação dos proprie-
tários para as adequações, ficando o setor de engenharia do município responsável por apresentar a nova planta adequada. No tocante a 
situação do COVID-19, foi analisado o cenário bem como apresentado ações de combate com segurança econômica do comércio do muni-
cípio, foi proposto um dialogo com o comércio local no tocante a conscientização da prevenção e união de todos para seguir os protocolos 
de segurança, ficou decidido que o Secretário de Desenvolvimento, fara visitas no comércio local levando o decreto vigente, com equipe da 
vigilância, fiscais de tributos e membros do COMDEL, foi sugerido que se coloque em destaque o numero de Disque Denuncia para que a 
população possa denunciar os caso positivados que estejam circulando nos comércio e espaços públicos. Em seguida foi discutido a proposta 
da empresa COTTON STAR e da empresa MCCILLI, especializadas em prospecção de mão de obra no setor de costura têxtil, onde preci-
samos de 120 funcionários, hoje estamos com apenas 60 e precisamos alcançar o numero mínimo, foi apresentado aos conselheiros para 
que possamos divulgar e fazer chegar a população as informações sobre estas empresas, incentivando a adesão para que possamos trazer 
estes seguimentos para o município. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião as 18h50min e para constar foi 
lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, o Secretário, pelo Presidente e por todos os presentes.

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMDEL
Publicação Nº 3868073

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO
COMDEL
Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2021, reuniram-se em caráter extraordinário os membros do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico de Lebon Régis, para análise os requerimentos apresentados pela empresa JOHNNY DE OLIVERA, CNPJ 37.895.177/0001-
03, com cede no município de Lebon Régis e da ASSOCIAÇÃO PÉROLA DO CONTESTADO, CNPJ 17.196.651/0001-00. Analisando o reque-
rimento da empresa JOHNNY DE OLIVEIRA, o conselho deliberou pela aprovação da viabilidade de instalação da mesma junto ao parque 
Industrial, a qual devera apresentar os documentos necessários junto ao município em conformidade com a Lei para acesso ao terreno. 
Logo após seguiu a analise do requerimento da ASSOCIAÇÃO PÉROLA DO CONTESTADO, a qual pleiteou junto ao conselho o Barracão para 
que a mesma possa dar inicio ao processo de Coleta e separação de Resíduos junto ao Município, concentrando os catadores em um único 
local, gerando emprego e renda para esta classe de trabalhadores, após a analise do requerimento o Conselho deliberou pela aprovação e 
sugere a Administração municipal que em contrapartida solicite que seja revertida a Sessão do Terreno que esta em posse da Associação 
na Localidade do Bairro Núcleo Rio Doce, pois o mesmo estava destinado a Construção do Barracão de Reciclagem o qual foi construído em 
outro local, outro apontamento foi feito no sentido de que seja construído legislação para que a Associação autorize o descarte dos resíduos 
coletados pelo município junto ao Barracão que hora esta sendo pleiteado.. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerrou 
a reunião as 18h50min e para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, o Secretário, pelo 
Presidente e por todos os presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO COMDEL
Publicação Nº 3868078

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO
COMDEL
Aos 23 dias do mês de Março do ano de 2022, reuniram-se em caráter extraordinário os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Lebon Régis, para análise os requerimentos apresentados pela empresa ANDERSON MARTINS ROSA, CNPJ 44.897.498/0001-
02, com cede no município de Lebon Régis. Analisando o requerimento da empresa , o conselho deliberou pela aprovação da viabilidade de 
instalação da mesma junto ao parque Industrial, a qual devera apresentar os documentos necessários junto ao município em conformidade 
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com a Lei para acesso ao terreno. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião as 17h00min e para constar foi 
lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, o Secretário, pelo Presidente e por todos os presentes.xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2022 PREGÃO N° PR06/2022_RP10
Publicação Nº 3871025

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0D98C7A82F3A1F03DC02EFBC5D29AB866FD4F0CB
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2022 Pregão N° PR06/2022_RP10
O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, através do presidente da Comissão de Licitações conforme decreto nº029/2022, torna pública a instaura-
ção de procedimento licitatório na modalidade Pregão, do tipo Menor preço por item OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura e 
eventual de tubos de concreto e pedra britada, conforme descrição constante no Anexo I termo de referência. Maiores informações e Edital 
disponíveis no site www.lebonregis.sc.gov.br. Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, deverão ser entregues no setor de Compras 
e Licitações, sito a Rua Artur Barth, 300, Centro, Lebon Régis/SC, até às 09:00 do dia 16/05/2022. A sessão de abertura será no mesmo 
dia às 09:15. Cadastramento conforme Lei 8.666/93. Maiores informações pelo e-mail: ou tel.: (49) 3247-0188. Lebon Régis, 03/05/2022.
José Vanderlei de Campos–Pregoeiro
0D98C7A82F3A1F03DC02EFBC5D29AB866FD4F0CB

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2022 TOMADA DE PREÇO N° TP05/2022
Publicação Nº 3871068

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3D6C4527F7BD38F677A084C0E6F3A81D1391F932
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 35/2022 Tomada de Preço N° TP05/2022
O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, através do presidente da Comissão de Licitações conforme decreto nº029/2022, torna pública a instaura-
ção de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, do tipo Global, sob a forma de execução indireta. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza urbana, utilizando ferramentas adequadas e necessárias, equipamento 
de proteção individual EPIs, bem como materiais necessários para o desenvolvimento dos serviços no perímetro urbano do Município de 
Lebon Régis – SC, conforme Termo de Referência (Anexo I). Maiores informações e Edital disponíveis no site www.lebonregis.sc.gov.br. Os 
envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, deverão ser entregues no setor de Compras e Licitações, sito a Rua Artur Barth, 300, Centro, 
Lebon Régis/SC, até às 09:00 do dia 18/05/2022. A sessão de abertura será no mesmo dia às 09:30. Cadastramento conforme Lei 8.666/93. 
Maiores informações pelo e-mail: licita21@lebonregis.sc.gov.br ou tel.: (49) 3247-0188. Lebon Régis, 03/05/2022.
Isaias Tomchak Leffer – Presidente da CPL

EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO Nº: 49/2022. LICITAÇÃO: DL06/2022
Publicação Nº 3869156

EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 49/2022. Licitação: DL06/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NA RUA WALDIR ORTIGARI, CONFORME PROJETO CELESC DE NOTA PS:400666666.
Contratante: Município de Lebon Régis
Contratado: ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA - 10.212.821/0001-45.
Valor: R$ 7.174,99 (sete mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).
Vigência: 03/05/2022. Término: 31/12/2022
Lebon Régis, 03/05/2022.
DOUGLAS F. DE MELLO - Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº DL06/2022. PROCESSO Nº 31/2022
Publicação Nº 3869154

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº DL06/2022. PROCESSO Nº 31/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA NA RUA WALDIR ORTIGARI, CONFORME PROJETO CELESC DE NOTA PS:400666666.. DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 27/04/2022. 
LICITANTES HOMOLOGADOS: ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA - CNPJ: 10.212.821/0001-45, com o valor total de R$ 7.174,99.
Lebon Régis, 29 de abril de 2022.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO - PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO ADITIVO Nº VI CONTRATO Nº 29/2018. LICITAÇÃO: TP02/2018
Publicação Nº 3870995

TERMO ADITIVO Nº VI
CONTRATO Nº 29/2018. LICITAÇÃO: TP02/2018.
Objeto: CLÁUSULA PRIMEIRA Fica alterada a cláusula segunda Tomada de Preços 02/2018, para aumentar o valor unitário do item 01 e 02, 
conforme tabela, em razão do aumento na distribuidora comprovado por planilha de custos e notas fiscais, visando o equilíbrio econômico-
-financeiro previsto no Art. 65, Parágrafo II, alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA As demais cláusulas contratuais 
permanecem inalteradas.
CONTRATANTE: Município de Lebon Régis. CONTRATADO: ENGELIX LIMPEZA URBANA LTDA CNPJ 01.942.016/0001-86. Início de vigência: 
03/05/2022. Término: 31/12/2022. Lebon Régis, 3 de maio de 2022.
DOUGLAS F. DE MELLO – Prefeito Municipal.

TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2022
Publicação Nº 3871153

TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2022.

TERMO DE APOSTILAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE LEBON RÉGIS SC. TERMO DE FOMENTO 002/2021.

O MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Arthur Barth, n° 300, Centro, inscrito no CNPJ sob n° 
83.074.310/0001-88 doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Douglas Fernando de Mello, 
resolve autorizar a solicitação de alteração do plano de trabalho, mediante o seguinte apostilamento:
1. SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS
Metas Proposta Inicial Proposta /Alteração Apostilamento

Recursos Humanos Fisioterapeuta
R$: 2.733,88

Substituição de Fisioterapeuta por 
Motorista Escolar

Motorista Escolar
Carga Horária 40 horas semanais
R$: 1.400,00

Total R$: 1.400,00

2. ALTERAÇÃO DE VALORES
Metas Proposta Inicial Proposta /Alteração Apostilamento

Recursos Humanos Assistente Social
R$: 2.733,88 Assistente Social R$: 3.000,00 Assistente Social R$: 3.000,00

Carga horária 30 horas semanais
Total R$: 3.000,00

3. RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas as cláusulas do Termo Aditivo de Fomento n° 001/2022.

Lebon Régis, 15 de março de 2021.

Douglas Fernando de Mello.
Prefeito Municipal.
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Leoberto Leal

prefeitura

AVISO DE ADJUDICAÇÃO TP Nº 001/2022
Publicação Nº 3871044

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
OBJETO: Ampliação do Ginásio de Esportes Soldado Marcelo Kreusch, no Município de Leoberto Leal, em conformidade com o Edital de 
Licitação nº 001/2022. ZELI VERMÖHLEN, Prefeita Municipal e.e. de Leoberto Leal/SC com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 
8.666/93, resolve ADJUDICAR o objeto licitado em favor da Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 37.365.559/0001-25, 
no valor total de R$ 540.379,39 (quinhentos e quarenta mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos). Leoberto Leal/SC, 
03/05/2022. ZELI VERMÖHLEN, Prefeita Municipal e.e.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 001/2022
Publicação Nº 3871055

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 016/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
OBJETO: Ampliação do Ginásio de Esportes Soldado Marcelo Kreusch, no Município de Leoberto Leal, em conformidade com o Edital de 
Licitação nº 001/2022. ZELI VERMÖHLEN, Prefeita Municipal e.e. de Leoberto Leal/SC, com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 
nº 8.666/93, HOMOLOGA a Tomada de Preços em favor da Empresa ALTO VALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 37.365.559/0001-25, 
no valor total de R$ 540.379,39 (quinhentos e quarenta mil trezentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos). Leoberto Leal/SC, 
03/05/2022. ZELI VERMÖHLEN, Prefeita Municipal e.e.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PP Nº 011/2022
Publicação Nº 3871030

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL
Divisão de Licitações e Contratos
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2022
ZELI VERMÖHLEN – Prefeita Municipal e.e. de Leoberto Leal, torna público que a licitação na modalidade Pregão Presencial na forma da Lei 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais aquisições parceladas de peças e contratação de 
serviços para manutenção da parte elétrica da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, de acordo com as especificações 
do Anexo I, do edital de Pregão Presencial nº 011/2022, foi DECLARADA DESERTA, no dia 02 de maio de 2022. Informações fone: (48) 3268 
1212. Em 02/05/2022. ZELI VERMÖHLEN – Prefeita Municipal e.e.
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Lindóia do Sul

prefeitura

70-2022 EXTRATO CONTRATO ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Publicação Nº 3867823

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 44A94A1551BA678363FC499E2A83AD807C3CA0AC
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 70/2022
Código registro TCE: 44A94A1551BA678363FC499E2A83AD807C3CA0AC
O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul/SC torna público que firmou o seguinte contrato:
Contratado: ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUITEBOL
Objeto: Contratação de entidade desportiva sem fins lucrativos visando a implantação e execução de projeto “ESCOLINHA DA CHAPECOEN-
SE POLO DE LINDÓIA DO SUL”, mediante licenciamento do uso da marca do clube junto a escolinha.
Valor: R$ 3.000,00
Vigência: 02 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 02 de maio de 2022.
Neudi Angelo Bertol
Prefeito Municipal
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Lontras

prefeitura

EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2022
Publicação Nº 3868871

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LONTRAS
TOMADA DE PREÇO N˚ 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 40/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA O 
MUNICÍPIO DE LONTRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL. Fica marcado para o dia 09/05/2022 às 09:30h para 
dar andamento ao certame com a abertura dos envelopes das propostas. A Ata encontra-se disponível no site lontras.atende.net. Lontras, 
03 de maio de 2022. MARCIONEI HILLESHEIM. Prefeito.

PORTARIA Nº 443/2022
Publicação Nº 3867954

 PORTARIA Nº 443/2022
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 50ª FESTA DO COLONO.

MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal de Lontras/SC, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 2º da Lei Municipal 
nº 1.795/2009;

RESOLVE:
Art. 1º - Designar para comporem a Comissão Organizadora da 50ª Festa do Colono os seguintes membros:

MARCIONEI HILLESHEIM - Prefeito Municipal

RUBENS ROBERTO DOS SANTOS - Vice Prefeito

CARLA SCHAUFELBERGER - Representante da Secretaria Municipal de Administração

SÉRGIO MAGGIO - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento

LUCAS DANIEL PUFF - Representante da Secretaria Municipal da Fazenda

DANIELA ARNDT - Representante da Secretaria Municipal de Saúde

IVONIR DE OLIVEIRA - Representante da Secretaria Municipal de Educação

DÉBORA FARIAS LEAL ROSA - Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

EDENILSON SCHERER – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

VALMOR ZANDONAI – Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Desporto;

SIMONE ZAVAGLIA SOUZA – Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação;

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

Lontras, 27 de abril de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito do Município de Lontras

PORTARIA Nº 449/2022
Publicação Nº 3867939

PORTARIA N° 449/2022
CONCEDE FÉRIAS

MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,

RESOLVE:
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Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor MÁRCIA EGIDIO, ocupante do cargo de CONSELHEIRA TUTELAR, a partir do dia 
02/05/2022 á 31/05/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com retorno dia 01/06/2022.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lontras, 29 de abril de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 451/2022
Publicação Nº 3867979

PORTARIA N° 451/2022
CONCEDE FÉRIAS

MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 30 dias de férias para o (a) servidor MARCELA EIFLER, ocupante do cargo de PROFESSORA, a partir do dia 02/05/2022 
á 31/05/2022, referente ao período aquisitivo 05 dias 2019/2020 e 25 dias 2020/2021, com retorno dia 01/06/2022.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lontras, 29 de abril de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 452/2022
Publicação Nº 3867987

PORTARIA N° 452/2022
CONCEDE FÉRIAS

MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 100 da Lei Complementar n° 662/90,

RESOLVE:
Art. 1° - Conceder 19 dias de férias para o (a) servidor ROZANE MARA BUZZI, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, a partir 
do dia 20/04/2022 á 08/05/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, com retorno dia 09/05/2022.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Lontras, 29 de abril de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 453/2022
Publicação Nº 3868002

PORTARIA Nº 453/2022
CONTRATA SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO

marcionei hillesheim, Prefeito Municipal de Lontras, usando das atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, letra “a” da Lei Orgânica 
Municipal e,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo previsto no Edital 05/2021, para contratação de PROFESSOR, em caráter temporário;

RESOLVE:
Art. 1° - Contratar o (a) servidor (a) JULIA SANDRI WERNER, para ocupar o cargo de PROFESSOR, a partir do dia 02/05/2022.
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Art. 2º - A contratação terá validade para até um ano, a partir da data de homologação do Processo Seletivo nº 05/2021, podendo ser 
prorrogado a critério da administração.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Lontras, 29 de abril de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal de Lontras

PORTARIA Nº 457/2022
Publicação Nº 3870488

PORTARIA Nº 457/2022
NOMEIA SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO

MARCIONEI HILLESHEIM, Prefeito Municipal de Lontras, usando das atribuições que lhe confere o artigo 97, inciso II, letra “e” da Lei Or-
gânica Municipal e,

Considerando-se o resultado final do edital de Concurso Público Nº 01/2018 de 23 de julho de 2018, cuja homologação ocorreu em 29 de 
outubro de 2018 e,

Considerando-se a necessidade do preenchimento dos cargos vagos, através de nomeação dos respectivos concursados,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear nos termos do artigo 13 da Lei Complementar Nº 662/90 de 21/12/90 o (a) Sr. (a) VANESSA CRISTINA DOS SANTOS BACK, 
para ocupar o cargo de PROFESSORA, de provimento efetivo.

Art. 2º - A nomeação a que se refere esta Portaria tornar-se-á definitiva, tão somente a lavratura e assinatura do nomeado do Termo de 
Posse.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se ás disposições em contrário.

Lontras, 03 de maio de 2022.

MARCIONEI HILLESHEIM
Prefeito Municipal de Lontras
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Câmara muniCipal

PORTARIA Nº 3, DE 2 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868083

 

PORTARIA Nº 3, DE 2 DE MAIO DE 2022 

 
RESCISÃO ELIANE MARIA WERNER CZIECELSKI 

Geferson Roberto do Aragão, Presidente da Câmara de Vereadores de Lontras, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 253 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, 
RESOLVE: 
 
Considerando que no dia 27 de abril de 2002 ocorreu o término do benefício previdenciário 
do Sr. Revelino Kletemberg junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social; 
 
Considerando que no dia 02 de maio de 2022 o Sr. Revelino Kletemberg trouxe ao 
conhecimento do setor de recursos humanos desta Casa Legislativa sua solicitação de alta 
do benefício previdenciário; 
 
Considerando que em função da alta médica e com isto o término do benefício 
previdenciária do Sr. Revelino Kletemberg; 
 
Art. 1º - Fica encerrada a licença médica do Sr. Revelino Kletemberg, com efeitos a partir 
do dia de 27 de abril de 2022, e com isto encerrada a convocação da suplente de 
Vereador, quem seja, a Sra. Eliane Maria Werner Cziecelski, matrícula nº 7277-00, isto a 
partir do dia 28 de abril de 2022, reassumindo, assim, a partir dessa data o Sr. Revelino 
Kletemberg. 
 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a 
28/04/2022.  

Lontras/SC, 3 de maio de 2022. 
 
 
 
  
 

GEFERSON ROBERTO DO ARAGÃO 
Presidente   
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Luiz Alves

prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - FME
Publicação Nº 3868293

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4A04293B39AD9F4458F1616120AACCA2DF4A1BFB
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIZ ALVES

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 14/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO AO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA PRESTAR 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES QUE FREQUENTAM A EDUCAÇÃO BÁ-
SICA, ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTE, ENSINO SUPERIOR, EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E EDUCAÇÃO ESPECIAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Tipo: Menor Preço por Lote.
Recebimento das propostas: das 08h 00min do dia 05/05/2022 até às 16h 00min do dia 18/05/2022.
Abertura e julgamento das propostas: a partir das 10h 00min do dia 19/05/2022.
Início da sessão de disputa de preços: a partir do dia 19/05/2022.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
Local: http://bnc.org.br/ - (bolsa nacional de compras – BNC).

Luiz Alves, 03 de maio de 2022.
Marcos Pedro Veber – Prefeito Municipal

PORTARIA N.° 266/2022
Publicação Nº 3869564

PORTARIA N.º 266/2022
Concede férias a servidor público municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Fe-
derativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias ao servidor Sr. ADRIANO BANFI LANGHER, Motorista, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no período de 16 
a 30 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 03 de maio de 2022.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, e no site da Prefeitura
de Luiz Alves - luizalves.atende.net

Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município

PORTARIA N.°267/2022
Publicação Nº 3869576

PORTARIA N.º 267/2022
Concede férias a servidor público municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIZ ALVES, Estado de Santa Catarina, no uso de sua atribuição conferida pela Constituição da República Fe-
derativa do Brasil e em conformidade com a Lei Orgânica do Município;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias à servidora Sr.ª CYNTIA DA SILVA, Atendente de Educação Infantil, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, 
no período de 16 a 20 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

http://bnc.org.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES/SC,
Em, 03 de maio de 2022.

MARCOS PEDRO VEBER
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM, e no site da Prefeitura
de Luiz Alves - luizalves.atende.net

Amábile Erbs Schoeping
Procuradora-Geral do Município
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EDITAL DE CHAMAMENTO N.° 09/2022 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.° 01/2021
Publicação Nº 3870941

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIZ 

ALVES – SC, por meio do Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais e, considerando 

a homologação final do resultado do Processo Seletivo n.º 01/2021 para provimento de função 

em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de setembro de 2002, CONVOCA o(s) candidato(s) 

habilitado(s) e aprovado(s) conforme relação constante no Anexo I deste Edital, observadas as 

seguintes condições: 

DA ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA E ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS 

1. O candidato relacionado no Anexo I deste Edital, após receber a convocação, deverá 

comparecer na Secretaria Municipal de Administração, com sede da Prefeitura Municipal de 

Luiz Alves, situada na Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves – SC, no prazo de até 03 

(três) dias úteis, no horário compreendido entre às 08:00h às 12:00h, para assinar o termo de 

interesse na vaga.

1.1. O candidato convocado que não quiser ser admitido poderá requerer sua reclassificação 

para o último lugar dos classificados.

1.2. Manifestado o interesse na vaga, o candidato terá até 10 (dez) dias para entregar a 

documentação relacionada no Anexo II e os exames relacionados no Anexo III deste Edital. 

1.3. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 

documento constante do Anexo II e III acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.

1.4. O não comparecimento nos termos do item 1 acima implicará a renúncia tácita do 

convocado e, consequentemente, a perda do direito à vaga para o qual o candidato foi 

aprovado.

DOS EXAMES MÉDICOS

2. Os candidatos deverão apresentar os exames constantes do ANEXO III do presente Edital, 

devidamente acompanhados de atestado de saúde física e mental realizado por um Médico do 

Trabalho, munidos dos exames clínicos constantes do referido anexo, sendo que, ausentes os 

documentos exigidos, o Município de Luiz Alves irá convocar os classificados e aprovados no 

referido Processo Seletivo em sua substituição, obedecendo à ordem legal.
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2.1. Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste Edital, além 

de atender ao que determina o item 2, deverão apresentar laudo e/ou atestado médico 

identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 30 

dias).

DOS ATOS DO CHAMAMENTO

3. As publicações dos atos de chamamento ocorrerão por meio de edital, obedecendo ao 

disposto no parágrafo único do artigo 13 do Decreto Municipal n.º 62, de 16 de setembro de 

2014, e do Decreto Municipal n.º 50, de 21 de junho de 2017. 

DA ADMISSÃO

4. Cumpridas as exigências constantes do item 3 deste Edital, o candidato deverá se apresentar 

em 03 (três) dias úteis à Secretaria Municipal de Administração para ser admitido e receber 

instruções sobre o local de trabalho para o qual será designado.

5. Da data da admissão, o candidato terá 01 (um) dia útil para apresentar-se no seu local de 

trabalho, devendo o empregado iniciar suas atividades funcionais imediatamente a sua 

apresentação, que será atestada pelo Secretário Municipal e/ou Diretor da repartição à qual 

ficará subordinado.

Luiz Alves, 02 de maio de 2022.

ELAINE CRISTINA MASS
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Cargo –  Enfermeira ESF 

Classificação N.º inscrição Candidato(a)
3º 11230 ALINE DA SILVA D'AVILA BIDA
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ANEXO II - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

ConferênciasÍtem Descrição Quantidade /Observação
S N NA

1.1 Foto colorida 3x4 01- Unidade

1.2
CTPS – Carteira de Trabalho ou Imagem aplicativo carteira 
de trabalho digital

Carteira original e cópia 
ou impressão do 
aplicativo

1.3
CTPS – Carteira de Trabalho Cópia da Página de dados 

do
titular com foto 
frente/verso

1.4
Cópia do Cartão do PIS/PASEP Legível (se estiver 

anotado na CTPS, não é 
necessário);

1.5 Cartão de cadastro de Pessoa Física - CPF Cópia Legível

1.6
Ficha de Qualificação Cadastral: Site 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xht
ml

E-social

1.7 Cópia Declaração de Imposto de Renda Completa (se 
declarar);

01 Cópia Legível

1.8

Se isento de IR (Imposto de Renda): Comprovante de 
situação regular do CPF EMITIDO PELO SITE: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCT
A/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

01-Via Original expedida 
pelo site

1.9 Cédula de Identidade (RG) – Frente e verso 01 Cópia Legível
1.10 Titulo de Eleitor 01 Cópia Legível

1.11
Certidão de quitação eleitoral - EMITIDA PELO SITE: 
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral

01-Via Original expedida 
pelo site

1.12 Certidão de Casamento ou de Nascimento, se 
solteiro;(atualizada)

01 Cópia Legível

1.13
Certidão de Nascimento de filhos menores de Idade ou se 
declarados no IR (imposto de Renda) com até 24 (vinte 
quatro) anos, se tiver;

01 Cópia Legível

1.14 CPF dos filhos se declarados no IR (imposto de Renda) 
com até 24 (dezoito) anos, se tiver;

01 Copia Legível 
Frente/Verso

1.15
Cartão de Vacina do Filho (a) até 06 anos de Idade; Cópia: 
dos campos onde constam as informações da mãe/criança e 
campos onde consta registro da Vacina

01 Copia Legível

1.16 Atestado de frequência Escolar, Filho (a) com mais de 6 
anos em idade escolar;

01 Via original emitida 
pela Secretaria/Escola;

1.17 Certificado de Reservista /Alistamento Militar, 01 Cópia Frente/Verso

1.19
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo. Para 
ensino superior ou Diploma de formação especifica 
(original ou cópia devidamente autenticada)

01 Cópia legível Frente 
/Verso;

1.20

Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação 
em órgão profissional e/ou cópia da Carteira de Registro 
nos conselhos, devidamente acompanhada da certidão de 
situação de regularidade;

01 Cópia Frente/Verso

1.21 CNH- Carteira Nacional de Habilitação exigida para o 
cargo; (Motorista/Operador de Maquinas);

01 Copia Frente /Verso
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1.22 Comprovante de Residência atual máximo de 60 dias; se 
residir de Aluguel, Cópia do contrato do Aluguel;

01 Cópia Legível

1.23

Certidão negativa de ações cíveis e criminais de primeiro e 
segundo grau (expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, EMITIDAS PELO SITE:  
https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes

 Sistema de requisição de Certidões – SAJ
 Sistema de requisição de Certidões – Eproc

COMARCA: Navegantes

01 Via Original expedida 
pelo site

1.24
Certidão negativa de ações cíveis e criminais da Justiça 
FEDERAL de Santa Catarina, através do site: 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

01 Via Original expedida 
pelo site

1.25 Declaração/Relação de Bens assinada Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.26

Declaração assinada de que o candidato não exerce outro 
cargo na Administração Pública Municipal, Estadual e 
Federal, que gere impedimento legal, para o processo 
admissional;

Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.27 Declaração assinada de que o candidato não sofreu 
penalidade no exercício de cargo na Administração Pública

Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.28 Termo de interesse na vaga Seletivo ou Concurso Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.29
Declaração de cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e dos artigos 37 e parágrafo 1º do artigo 169 da 
Constituição Federal

Declaração assinada pelo 
Secretário Municipal

1.30 Justificativa da necessidade temporária, quando for o caso Justificativa assinada pelo 
Secretário Municipal

1.31 Chamamento do Seletivo ou Concurso Público (publicado) 01 Cópia Legível

1.32 Declaração de Escolaridade – Se alfabetizado; Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.33 Declaração de Nepotismo (cargo comissionado e ACT) Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.34
Declaração de Vacinação em dia Emitida pela UBS 

(Unidade de Saúde 
Básica)

1.35 Declaração de encargos de família (dependentes) Preenchida e assinada 
pelo candidato

S (Sim)  N(Não)  NA(Não se aplica)

Tenho ciência de que será obrigatória a entrega da Declaração de Imposto de Renda Anual e a Declaração de Bens 
assinada até 30/06 de cada exercício, bem como no encerramento do vínculo de trabalho com o Município, de 
acordo com a Lei n. 8429/1992, juntamente devo entregar cópia de comprovante de endereço atualizado, e outros 
dados que tiverem alteração.
Também tenho ciência de que é minha obrigação manter meus dados cadastrais atualizados sempre (a cada 
mudança de endereço ou documentos terei que informar o Setor de Gestão de Pessoas).
Para os cargos de: Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar em Saúde 
Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutíco, Odontólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Engenheiro e Contador é obrigatório à entrega 
anual da Certidão Negativa de Débitos junto ao Conselho de sua Classe.
Para o cargo de motorista é obrigatório à entrega da cópia da carteira de motorista a cada renovação.
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Declaro para os devidos fins, que estou entregando nesta data, a documentação acima citada, 

para fins de admissão e que tenho ciência da obrigatoriedade das Declarações/Relações de 

Bens.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________

Para Uso do da SECRETARIA DA PASTA:
Declaro para devidos fins, que conferi nesta data, a documentação acima citada, para fins de 
admissão:

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

Assinatura do Secretário: ______________________________________________________

Para Uso do Departamento de GESTÃO DE PESSOAS:
Recebi  do candidato e da secretária responsável acima citados, todos os documentos 

relacionados necessários de acordo com edital de chamamento, necessários para sua 

admissão.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________

Assinatura do Responsável Departamento de Gestão de Pessoas: _______________________

Parecer do CONTROLE INTERNO:
Após a análise da documentação, manifesto o parecer pela regularidade do processo de 

admissão, conforme artigo 12 da Instrução Normativa do TC 11/2011.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

_________________________________________________________
ROSANA HERMES

Controladora Geral do Município
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ENCAMINHAMENTO PARA EXAME ADMISSIONAL E ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA

Documento Observação S N
1.1 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, 

Apto para o exercício da função;
Encaminhar para o RH para agendar a 
data para a realização do exame médico 
admissional;

1.2 Conta Bancária, para depósito de salário. Retirar o formulário de abertura no RH

Portaria n. _________ Publicada em: ___________    Matrícula: ______________
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DECLARAÇÃO DE BENS
Declaro, nos termos da Lei, que nesta data, possuo os seguintes bens:

(   ) Não possuo bens a declarar.

(   ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

IMÓVEIS

Endereço Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

VEÍCULOS
Tipo Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

OUTROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES DE RENDA

NOME COMPLETO: ________________________________________

CARGO: __________________________________________________

Luiz Alves, _______/_______/_______.

________________________
Assinatura do Candidato
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DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________, inscrito(a) no CPF nº _____________________, declaro 

para os devidos fins de provimento de cargo público, que não exerço emprego ou função 

pública em quaisquer das esferas (Federal, Estadual ou Municipal) que gere impedimento 

legal nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, não comprometendo, desta 

forma, minha admissão para o cargo de _________________________________________, 

deste Poder.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

________________ e inscrito(a) no CPF nº ______________________, declaro para os 

devidos fins, que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidade disciplinares, 

inclusive, as previstas na Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), conforme 

legislação aplicável.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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TERMO DE INTERESSE NA VAGA

Eu,______________________________________________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ___________________ e inscrito(a) no CPF 

nº______________________, frente à aprovação no Processo Seletivo (Edital nº_________) 

da Prefeitura Municipal de Luiz Alves–SC, CONFIRMO O INTERESSE de ser admitido na 

vaga de _____________________________________________, nos termos da legislação 

municipal em vigor.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

______________________________________
Assinatura do candidato
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DECLARAÇÃO 
(Auto declaração de Escolaridade)

Eu, _____________________________________________________Portador do 
RG:__________________________,CPF: _______________________, DECLARO para fins 
de comprovação, de escolaridade que possuo:

( ) Analfabeto (aplica-se ao não leitura e escrita)

( ) 1 º ao 5 º Ensino Fundamental completo
( ) 1 º ao 5 º Ensino Fundamental Incompleto
( ) 6 º 9º ano do ensino fundamental completo
( ) Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino Superior completo
Curso ______________________________________

( ) Ensino Superior incompleto 
Curso ,___________________,__________ Período .
( ) Pós Graduação  
Curso ,_____________________________,_________ Período .
Outros_______________________________________________________________.

Declaro ainda, estar ciente, que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no 
Art. 299 do Código Penal, in verbis: CAPÍTULO III DA FALSIDADE DOCUMENTAL: 
Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - 
Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Luiz Alves, SC____ de _________________de ________. 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato
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DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ________________ e inscrito(a) no CPF n.º _______________________, 
contratado em caráter temporário junto à Secretaria Municipal de ______________________,

DECLARO, para os fins do disposto na Lei Orgânica do Município

(   ) NÃO POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos (Prefeito, 
Vice-Prefeito ou Secretário) ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, bem como 
dirigentes da administração pública direta e indireta municipal.

(   ) POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos (Prefeito, Vice-
Prefeito ou Secretário) ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, e dirigentes da 
administração pública direta e indireta municipal.

Para os fins desta declaração, consideram-se parentes:
1. Parente em linha reta até o terceiro grau (pai e mãe, filho e filha, avô e avó, bisavô e 
bisavó);
2. Parente colateral até o terceiro grau (irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha);
3. Parente por afinidade até o terceiro grau (cunhado e cunhada, sogro e sogra, enteado, genro 
e nora, padrasto e madrasta do cônjuge, pais dos sogros, filhos do enteado, bisneto e bisneta 
do cônjuge).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Preencher o nome do cônjuge, companheiro ou parente, o grau de parentesco, o cargo e o 
local onde trabalha – lotação.
Nome:_________________________________________ 
Grau de parentesco: ______________________________
Cargo:_________________________________________
Lotação: _______________________________________

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente 
de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES 
PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA E SALÁRIO FAMÍLIA

Nome do Declarante

C.P.F. Estado Civil Email

Endereço CEP

Bairro Cidade Telefone

Nome completo dos Dependentes CPF Relação
Dependência

Data 
Nascimento

Para fins do Imposto de Renda, declaro que é ou são meu(s) dependente(s) a(s) pessoa(s) 
acima relacionada(s).
Declaro, ainda, que este(s) dependente(s) vive(m) sob minha dependência econômica, visto 
não perceber(em) rendimentos tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal 
conforme Decreto Federal n.º 9.580/2018 e Instrução Normativa RFB 1.500/14.
Declaro, por fim, que não possuo cônjuge ou companheiro(a) que já deduzreferidos 
dependentes em seu Imposto de Renda.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, ciente de que, se 
falsa a declaração, ficarei sujeito às penas da lei.

(      ) Não tenho dependentes a declarar.
(      ) São Dependêntes para fins de salário família nos termos da lei
(      ) São Dependentes para fins de Imposto de renda

Luiz Alves-SC, _____/____/_______.

_______________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

CÓDIGO PENAL – ART. 299: Omitir em documento público ou particular, declaração que nele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Penareclusão, de 1 5 (cinco) anos.

Orientações:
Em caso de dependência, anexar documento(s) comprobatório(s) com CPF.
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ANEXO III – RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

Tabela de Exame Medico  PCMSO 

Tipo de Exames Função Clinico Complementar Observação 

Assistente Administraivo Sim **  
Instrutor de Artes Artesanais Sim **  

Acuidade Visual  
Eletrocardiograma  Motorista Sim 

Eletroencefalograma  
Psicologo Sim **  
Recepcionista Sim **  
Secretario Sim **  
Zeladora Sim **  
Conselheiro Tutelar Sim **  
Assistente Social Sim **  
Assistente Administrativo Sim **  
Fonoaudiologo Sim **  
Nutricionista Sim **  
Professor de Anos iniciais **  
Professor  Educação Infantil **  
Professor Educação Física **  
Professor Ciencias **  
Professor Matematica **  
Professor Hsitoria **  
Professor Geografia **  
Professor de Artes **  
Professor Musica **  
Professor Ensino Religioso **  
Professor Ingles **  
Professor Portugues **  
Professor Anos Finais 

Sim 

**  
Diretor de Ensino Sim **  
Diretor de Escola Sim **  
Cozinheira Sim **  
Atendente de Educação Infantil Sim **  
Secretario Escola Sim **  
Coordenador Centro Ed Inf. Sim **  
Agente Comunitario Saúde Sim **  
Atendente consultorio Dentario Sim **  
Auxiliar de Enfermagem Sim **  
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Enfermeiro Sim **  
Farmaceutico Sim **  
Medico Clinico Geral **  
Medico Especialista Sim **  

 Odontologo Sim Hemograma Completo + Plaquetas  
Atendente de Enfermagem Sim **  
Fisioterapeuta Sim **  
Nutricionista Sim **  
Técnico da Vugilancia Sanitária Sim **  
Agente Defesa Civil Sim **  

Espirometria  
Audiometria  

Raio X de Tórax  PA - OIT  
Urina Manganês  

Mecânico Sim 

Urina Níquel  
Operario Braçal Sim **  
Vigia Sim **  
Contador Sim **  
Fiscal de Obra-Saude-Trib. Sim Acuidade Visual  
Engenheiro Florestal/Ambiental Sim **  
Engenheiro Agronomo Sim **  
Engenheiro Civil Sim   
Medico Veterinário Sim **  

Acuidade Visual  
Eletroencefalograma  
Eletrocardiograma  Operador de Maquinas Sim 

Audiometria  
Tecnico Agrícola Sim **  
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIZ 

ALVES – SC, por meio do Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais e, considerando 

a homologação final do resultado do Processo Seletivo n.º 02/2021 para provimento de função 

em caráter temporário, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei Municipal n.º 1.025, de 09 de setembro de 2002, CONVOCA o(s) candidato(s) 

habilitado(s) e aprovado(s) conforme relação constante no Anexo I deste Edital, observadas as 

seguintes condições: 

DA ASSINATURA DO TERMO DE INTERESSE NA VAGA E ENTREGA DOS 

DOCUMENTOS 

1. O candidato relacionado no Anexo I deste Edital, após receber a convocação, deverá 

comparecer na Secretaria Municipal de Administração, com sede da Prefeitura Municipal de 

Luiz Alves, situada na Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves – SC, no prazo de até 03 

(três) dias úteis, no horário compreendido entre às 08:00h às 12:00h, para assinar o termo de 

interesse na vaga.

1.1. O candidato convocado que não quiser ser admitido poderá requerer sua reclassificação 

para o último lugar dos classificados.

1.2. Manifestado o interesse na vaga, o candidato terá até 10 (dez) dias para entregar a 

documentação relacionada no Anexo II e os exames relacionados no Anexo III deste Edital. 

1.3. Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 

documento constante do Anexo II e III acarretará o não cumprimento da exigência do item 1.

1.4. O não comparecimento nos termos do item 1 acima implicará a renúncia tácita do 

convocado e, consequentemente, a perda do direito à vaga para o qual o candidato foi 

aprovado.

DOS EXAMES MÉDICOS

2. Os candidatos deverão apresentar a Secretaria Municipal de Administração os exames 

constantes do ANEXO III do presente Edital  afim de agendamento do exame clínico 

admissional.
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2.1. Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste Edital, além 

de atender ao que determina o item 2, deverão apresentar laudo e/ou atestado médico 

identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 30 

dias).

DOS ATOS DO CHAMAMENTO

3. As publicações dos atos de chamamento ocorrerão por meio de edital, obedecendo ao 

disposto no parágrafo único do artigo 13 do Decreto Municipal n.º 62, de 16 de setembro de 

2014, e do Decreto Municipal n.º 50, de 21 de junho de 2017. 

DA ADMISSÃO

4. Cumpridas as exigências constantes dos itens 1 e 2 deste Edital, o candidato deverá se 

apresentar em 03 (três) dias úteis à Secretaria Municipal de Administração para ser admitido e 

receber instruções sobre o local de trabalho para o qual será designado.

5. Da data da admissão, o candidato terá 01 (um) dia útil para apresentar-se no seu local de 

trabalho, devendo o empregado iniciar suas atividades funcionais imediatamente a sua 

apresentação, que será atestada pelo Secretário Municipal e/ou Diretor da repartição à qual 

ficará subordinado.

Luiz Alves, 02 de maio de 2022.

ELAINE CRISTINA MASS
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS

Cargo –  Fisioterapeuta NASF (SMS)

Classificação N.º inscrição Candidato(a)
3º 15108 ANA CLÁUDIA LIMA PRIMO



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1121

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

ANEXO II - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

ConferênciasÍtem Descrição Quantidade /Observação
S N NA

1.1 Foto colorida 3x4 01- Unidade

1.2
CTPS – Carteira de Trabalho ou Imagem aplicativo carteira 
de trabalho digital

Carteira original e cópia 
ou impressão do 
aplicativo

1.3
CTPS – Carteira de Trabalho Cópia da Página de 

dados do
titular com foto 
frente/verso

1.4
Cópia do Cartão do PIS/PASEP Legível (se estiver 

anotado na CTPS, não é 
necessário);

1.5 Cartão de cadastro de Pessoa Física - CPF Cópia Legível

1.6
Ficha de Qualificação Cadastral: Site 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xht
ml

E-social

1.7 Cópia Declaração de Imposto de Renda Completa (se 
declarar);

01 Cópia Legível

1.8

Se isento de IR (Imposto de Renda): Comprovante de 
situação regular do CPF EMITIDO PELO SITE: 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCT
A/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

01-Via Original expedida 
pelo site

1.9 Cédula de Identidade (RG) – Frente e verso 01 Cópia Legível
1.10 Titulo de Eleitor 01 Cópia Legível

1.11
Certidão de quitação eleitoral - EMITIDA PELO SITE: 
http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral

01-Via Original expedida 
pelo site

1.12 Certidão de Casamento ou de Nascimento, se 
solteiro;(atualizada)

01 Cópia Legível

1.13
Certidão de Nascimento de filhos menores de Idade ou se 
declarados no IR (imposto de Renda) com até 24 (vinte 
quatro) anos, se tiver;

01 Cópia Legível

1.14 CPF dos filhos se declarados no IR (imposto de Renda) 
com até 24 (dezoito) anos, se tiver;

01 Copia Legível 
Frente/Verso

1.15
Cartão de Vacina do Filho (a) até 06 anos de Idade; Cópia: 
dos campos onde constam as informações da mãe/criança e 
campos onde consta registro da Vacina

01 Copia Legível

1.16 Atestado de frequência Escolar, Filho (a) com mais de 6 
anos em idade escolar;

01 Via original emitida 
pela Secretaria/Escola;

1.17 Certificado de Reservista /Alistamento Militar, 01 Cópia Frente/Verso

1.19
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo. Para 
ensino superior ou Diploma de formação especifica 
(original ou cópia devidamente autenticada)

01 Cópia legível Frente 
/Verso;

1.20

Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação 
em órgão profissional e/ou cópia da Carteira de Registro 
nos conselhos, devidamente acompanhada da certidão de 
situação de regularidade;

01 Cópia Frente/Verso

1.21 CNH- Carteira Nacional de Habilitação exigida para o 
cargo; (Motorista/Operador de Maquinas);

01 Copia Frente /Verso
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1.22 Comprovante de Residência atual máximo de 60 dias; se 
residir de Aluguel, Cópia do contrato do Aluguel;

01 Cópia Legível

1.23

Certidão negativa de ações cíveis e criminais de primeiro e 
segundo grau (expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, EMITIDAS PELO SITE:  
https://www.tjsc.jus.br/web/judicial/certidoes

 Sistema de requisição de Certidões – SAJ
 Sistema de requisição de Certidões – Eproc

COMARCA: Navegantes

01 Via Original expedida 
pelo site

1.24
Certidão negativa de ações cíveis e criminais da Justiça 
FEDERAL de Santa Catarina, através do site: 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/

01 Via Original expedida 
pelo site

1.25 Declaração/Relação de Bens assinada Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.26

Declaração assinada de que o candidato não exerce outro 
cargo na Administração Pública Municipal, Estadual e 
Federal, que gere impedimento legal, para o processo 
admissional;

Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.27 Declaração assinada de que o candidato não sofreu 
penalidade no exercício de cargo na Administração Pública

Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.28 Termo de interesse na vaga Seletivo ou Concurso Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.29
Declaração de cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e dos artigos 37 e parágrafo 1º do artigo 169 da 
Constituição Federal

Declaração assinada pelo 
Secretário Municipal

1.30 Justificativa da necessidade temporária, quando for o caso Justificativa assinada pelo 
Secretário Municipal

1.31 Chamamento do Seletivo ou Concurso Público (publicado) 01 Cópia Legível

1.32 Declaração de Escolaridade – Se alfabetizado; Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.33 Declaração de Nepotismo (cargo comissionado e ACT) Preenchida e assinada 
pelo candidato

1.34
Declaração de Vacinação em dia Emitida pela UBS 

(Unidade de Saúde 
Básica)

1.35 Declaração de encargos de família (dependentes) Preenchida e assinada 
pelo candidato

S (Sim)  N(Não)  NA(Não se aplica)

Tenho ciência de que será obrigatória a entrega da Declaração de Imposto de Renda Anual e a Declaração de Bens 
assinada até 30/06 de cada exercício, bem como no encerramento do vínculo de trabalho com o Município, de 
acordo com a Lei n. 8429/1992, juntamente devo entregar cópia de comprovante de endereço atualizado, e outros 
dados que tiverem alteração.
Também tenho ciência de que é minha obrigação manter meus dados cadastrais atualizados sempre (a cada 
mudança de endereço ou documentos terei que informar o Setor de Gestão de Pessoas).
Para os cargos de: Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar em Saúde 
Bucal, Técnico em Saúde Bucal, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Farmacêutíco, Odontólogo, Terapeuta 
Ocupacional, Assistente Social, Professor de Educação Física, Engenheiro e Contador é obrigatório à entrega 
anual da Certidão Negativa de Débitos junto ao Conselho de sua Classe.
Para o cargo de motorista é obrigatório à entrega da cópia da carteira de motorista a cada renovação.
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Declaro para os devidos fins, que estou entregando nesta data, a documentação acima citada, 

para fins de admissão e que tenho ciência da obrigatoriedade das Declarações/Relações de 

Bens.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________

Para Uso do da SECRETARIA DA PASTA:
Declaro para devidos fins, que conferi nesta data, a documentação acima citada, para fins de 
admissão:

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

Assinatura do Secretário: ______________________________________________________

Para Uso do Departamento de GESTÃO DE PESSOAS:
Recebi  do candidato e da secretária responsável acima citados, todos os documentos 

relacionados necessários de acordo com edital de chamamento, necessários para sua 

admissão.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________

Assinatura do Responsável Departamento de Gestão de Pessoas: _______________________

Parecer do CONTROLE INTERNO:
Após a análise da documentação, manifesto o parecer pela regularidade do processo de 

admissão, conforme artigo 12 da Instrução Normativa do TC 11/2011.

Luiz Alves, Santa Catarina ______/_______/__________.

_________________________________________________________
ROSANA HERMES

Controladora Geral do Município



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1124

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

ENCAMINHAMENTO PARA EXAME ADMISSIONAL E ABERTURA DE CONTA 
BANCÁRIA

Documento Observação S N
1.1 ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, 

Apto para o exercício da função;
Encaminhar para o RH para agendar a 
data para a realização do exame médico 
admissional;

1.2 Conta Bancária, para depósito de salário. Retirar o formulário de abertura no RH

Portaria n. _________ Publicada em: ___________    Matrícula: ______________
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Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

DECLARAÇÃO DE BENS
Declaro, nos termos da Lei, que nesta data, possuo os seguintes bens:

(   ) Não possuo bens a declarar.

(   ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo:

IMÓVEIS

Endereço Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

VEÍCULOS
Tipo Data de Aquisição Valor de Aquisição Valor Atual

OUTROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

FONTES DE RENDA

NOME COMPLETO: ________________________________________

CARGO: __________________________________________________

Luiz Alves, _______/_______/_______.

________________________
Assinatura do Candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ________________, inscrito(a) no CPF nº _____________________, declaro 

para os devidos fins de provimento de cargo público, que não exerço emprego ou função 

pública em quaisquer das esferas (Federal, Estadual ou Municipal) que gere impedimento 

legal nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, não comprometendo, desta 

forma, minha admissão para o cargo de _________________________________________, 

deste Poder.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração sob as penas da Lei.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

DECLARAÇÃO

Eu, _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

________________ e inscrito(a) no CPF nº ______________________, declaro para os 

devidos fins, que no exercício de cargo ou função pública, não sofri penalidade disciplinares, 

inclusive, as previstas na Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), conforme 

legislação aplicável.

E, por ser verdade, firmo a presente declaração.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

TERMO DE INTERESSE NA VAGA

Eu,______________________________________________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº ___________________ e inscrito(a) no CPF 

nº______________________, frente à aprovação no Processo Seletivo (Edital nº_________) 

da Prefeitura Municipal de Luiz Alves–SC, CONFIRMO O INTERESSE de ser admitido na 

vaga de _____________________________________________, nos termos da legislação 

municipal em vigor.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

______________________________________
Assinatura do candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

DECLARAÇÃO 
(Auto declaração de Escolaridade)

Eu, _____________________________________________________Portador do 
RG:__________________________,CPF: _______________________, DECLARO para fins 
de comprovação, de escolaridade que possuo:

( ) Analfabeto (aplica-se ao não leitura e escrita)

( ) 1 º ao 5 º Ensino Fundamental completo
( ) 1 º ao 5 º Ensino Fundamental Incompleto
( ) 6 º 9º ano do ensino fundamental completo
( ) Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino Superior completo
Curso ______________________________________

( ) Ensino Superior incompleto 
Curso ,___________________,__________ Período .
( ) Pós Graduação  
Curso ,_____________________________,_________ Período .
Outros_______________________________________________________________.

Declaro ainda, estar ciente, que declaração falsa pode implicar na sanção penal prevista no 
Art. 299 do Código Penal, in verbis: CAPÍTULO III DA FALSIDADE DOCUMENTAL: 
Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que 
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é 
público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - 
Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a 
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

Luiz Alves, SC____ de _________________de ________. 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

DECLARAÇÃO

Eu, ____________________________________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º ________________ e inscrito(a) no CPF n.º _______________________, 
contratado em caráter temporário junto à Secretaria Municipal de ______________________,

DECLARO, para os fins do disposto na Lei Orgânica do Município

(   ) NÃO POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos (Prefeito, 
Vice-Prefeito ou Secretário) ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, bem como 
dirigentes da administração pública direta e indireta municipal.

(   ) POSSUIR cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos (Prefeito, Vice-
Prefeito ou Secretário) ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados, e dirigentes da 
administração pública direta e indireta municipal.

Para os fins desta declaração, consideram-se parentes:
1. Parente em linha reta até o terceiro grau (pai e mãe, filho e filha, avô e avó, bisavô e 
bisavó);
2. Parente colateral até o terceiro grau (irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha);
3. Parente por afinidade até o terceiro grau (cunhado e cunhada, sogro e sogra, enteado, genro 
e nora, padrasto e madrasta do cônjuge, pais dos sogros, filhos do enteado, bisneto e bisneta 
do cônjuge).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Preencher o nome do cônjuge, companheiro ou parente, o grau de parentesco, o cargo e o 
local onde trabalha – lotação.
Nome:_________________________________________ 
Grau de parentesco: ______________________________
Cargo:_________________________________________
Lotação: _______________________________________

Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente 
de que a declaração falsa está sujeita às penalidades previstas em lei.

Luiz Alves, _______/_______/_______.

_____________________________________
Assinatura do candidato
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES 
PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA E SALÁRIO FAMÍLIA

Nome do Declarante

C.P.F. Estado Civil Email

Endereço CEP

Bairro Cidade Telefone

Nome completo dos Dependentes CPF Relação
Dependência

Data 
Nascimento

Para fins do Imposto de Renda, declaro que é ou são meu(s) dependente(s) a(s) pessoa(s) 
acima relacionada(s).
Declaro, ainda, que este(s) dependente(s) vive(m) sob minha dependência econômica, visto 
não perceber(em) rendimentos tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal 
conforme Decreto Federal n.º 9.580/2018 e Instrução Normativa RFB 1.500/14.
Declaro, por fim, que não possuo cônjuge ou companheiro(a) que já deduzreferidos 
dependentes em seu Imposto de Renda.
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, ciente de que, se 
falsa a declaração, ficarei sujeito às penas da lei.

(      ) Não tenho dependentes a declarar.
(      ) São Dependêntes para fins de salário família nos termos da lei
(      ) São Dependentes para fins de Imposto de renda

Luiz Alves-SC, _____/____/_______.

_______________________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

CÓDIGO PENAL – ART. 299: Omitir em documento público ou particular, declaração que nele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Penareclusão, de 1 5 (cinco) anos.

Orientações:
Em caso de dependência, anexar documento(s) comprobatório(s) com CPF.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

ANEXO III – RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

Tabela de Exame Medico  PCMSO 

Tipo de Exames Função Clinico Complementar Observação 

Assistente Administraivo Sim **  
Instrutor de Artes Artesanais Sim **  

Acuidade Visual  
Eletrocardiograma  Motorista Sim 

Eletroencefalograma  
Psicologo Sim **  
Recepcionista Sim **  
Secretario Sim **  
Zeladora Sim **  
Conselheiro Tutelar Sim **  
Assistente Social Sim **  
Assistente Administrativo Sim **  
Fonoaudiologo Sim **  
Nutricionista Sim **  
Professor de Anos iniciais **  
Professor  Educação Infantil **  
Professor Educação Física **  
Professor Ciencias **  
Professor Matematica **  
Professor Hsitoria **  
Professor Geografia **  
Professor de Artes **  
Professor Musica **  
Professor Ensino Religioso **  
Professor Ingles **  
Professor Portugues **  
Professor Anos Finais 

Sim 

**  
Diretor de Ensino Sim **  
Diretor de Escola Sim **  
Cozinheira Sim **  
Atendente de Educação Infantil Sim **  
Secretario Escola Sim **  
Coordenador Centro Ed Inf. Sim **  
Agente Comunitario Saúde Sim **  
Atendente consultorio Dentario Sim **  
Auxiliar de Enfermagem Sim **  
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

    ESTADO DE SANTA CATARINA
    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ALVES

  

EDITAL DE CHAMAMENTO N.º 16/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 02/2021

Rua Erich Gielow, n.º 35, Centro, Luiz Alves/SC - CEP: 89128-000
Fone/ Fax (47) 3377 – 8600 - CNPJ: 83.102.319/0001-55 

Enfermeiro Sim **  
Farmaceutico Sim **  
Medico Clinico Geral **  
Medico Especialista Sim **  

 Odontologo Sim Hemograma Completo + Plaquetas  
Atendente de Enfermagem Sim **  
Fisioterapeuta Sim **  
Nutricionista Sim **  
Técnico da Vugilancia Sanitária Sim **  
Agente Defesa Civil Sim **  

Espirometria  
Audiometria  

Raio X de Tórax  PA - OIT  
Urina Manganês  

Mecânico Sim 

Urina Níquel  
Operario Braçal Sim **  
Vigia Sim **  
Contador Sim **  
Fiscal de Obra-Saude-Trib. Sim Acuidade Visual  
Engenheiro Florestal/Ambiental Sim **  
Engenheiro Agronomo Sim **  
Engenheiro Civil Sim   
Medico Veterinário Sim **  

Acuidade Visual  
Eletroencefalograma  
Eletrocardiograma  Operador de Maquinas Sim 

Audiometria  
Tecnico Agrícola Sim **  
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Luzerna

prefeitura

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO DESTINADO A PROVER VAGAS 
TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZERNA EDITAL DE PROCESSO 
SELETIVO Nº 004/2022 DE 08 DE ABRIL DE 2022

Publicação Nº 3871066

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO DESTINADO A PROVER VAGAS TEMPORÁRIAS DE EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
NO MUNICÍPIO DE LUZERNA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 004/2022 de 08 de abril de 2022.

O MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC) DIVULGA o RESULTADO PROVISÓRIO do Processo Seletivo destinado a prover vagas temporárias de excep-
cional interesse público no Município de Luzerna (SC), para o cargo de Professor de Ensino Fundamental - Inglês, contendo relação nominal 
dos candidatos após análise dos títulos apresentados:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – INGLÊS HABILITADO

Inscr Candidato

Licenciatura 
em Letras com 
ênfase e Língua 
Inglesa

Cursos de 
aperfeiçoamento/
capacitação

Doutorado
Mestrado
especialização

Tempo de serviço Pontuação Final Colocação

03 Fábio de Souza 
Magalhães SIM 2,0 3,0 0,80 5,8 1º

04 Paulo Cézar Ale-
xandre Oliveira SIM 1,5 - 2,40 3,9 2º

O prazo de recurso, conforme ANEXO III - DO CRONOGRAMA do Edital, é nos dias 04 e 05/05 até as 18h00, nos termos do item 6.2 do 
Edital, em formulário próprio - Anexo V, do Edital de Processo Seletivo nº 004/2022 de 08 de abril de 2022.

Candidatos desclassificados

Inscr. Candidato Motivo de desclassificação

01 Amanda Colusso Não apresentou comprovação de Habilitação 
exigida no edital

02 Nilo Alberto Nobre Pinheiro Flores Não apresentou comprovação de Habilitação 
exigida no edital

05 Anelisie Iara Bisatto Machado Não apresentou comprovação de Habilitação 
exigida no edital

Luzerna(SC), 03 de maio de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PL 007/2022 - PE 004/2022 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UBS SÃO FRANCISCO- FMS
Publicação Nº 3871653

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1EDD6ECBC8D568285833D6297E35802D77BFAA70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Processo Licitatório nº 007/2022 - FMS
Pregão Eletrônico nº 004/2022 – FMS

A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Luzerna, GABRIELA MAZZARINO, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar lici-
tação na modalidade PREGÃO para Registro de Preço.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço destinado à aquisição e instalação de persianas de PVC para salas da 
Unidade de Saúde do Bairro São Francisco, conforme especificações constantes do Edital e Anexos que o integram.

REGIMENTO: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais nº 918/2007, 
2.631/2018 e 2920/2020, aplicando-se subsidiariamente no que couberem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 com altera-
ções posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
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DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO:
O Pregão Eletrônico será processado através do sistema do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br

Recebimento das propostas: do dia 05/05/2022 a partir das 13h até o dia 25/05/2022 às 13h20min.
Abertura das propostas: dia 25/05/2022 a partir das 13h30min.
Referência de tempo: horário de Brasília (DF).
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
O Edital está disponível na íntegra nos sítios do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e do Município de Lu-
zerna (www.luzerna.sc.gov.br), ou poderá ser solicitado através do e-mail: debora@luzerna.sc.gov.br.

PORTARIA 061/2022
Publicação Nº 3871461

PORTARIA Nº 061/22 de 27 de abril de 2022.

“DESIGNA SERVIDORA QUE ESPECIFICA”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art.1º - DESIGNAR a servidora ELISANGELA BRANDINI, Professora, Classe e Referência 1 - K do Anexo II, Tabela Professor Nível III - PÓS-
-GRADUADO, 40h, para exercer a função de suporte pedagógico de Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil - Pré-Escola, 40 horas 
semanais, em conformidade com o art. 62, §1º e inciso II do §2º, da Lei Complementar n° 209 de 21 de maio de 2019 e alterações poste-
riores, com vigência a partir de 1° de março de 2022.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de março de 2022, revogadas as disposições 
da Portaria 064/19 de 21/05/2019.

Luzerna(SC), 27 de abril de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PORTARIA 062/2022
Publicação Nº 3871470

PORTARIA Nº 062/22 de 27 de abril de 2022.

“DESIGNA SERVIDORA QUE ESPECIFICA”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art.1º- DESIGNAR a servidora JAQUELINE BRESSAN DA SILVA, Professora, Classe e Referência 1 - E do Anexo II, Tabela Professor Nível 
III - PÓS-GRADUADO, 20h, para exercer a função de suporte pedagógico de Coordenadora Pedagógica do Espaço para a Primeira Infância, 
Escola Municipal São Francisco, 40 horas semanais, em conformidade com o art. 62, §1º e inciso II do §2º, da Lei Complementar n° 209 de 
21 de maio de 2019 e alterações posteriores, com vigência a partir de 1° de março de 2022.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2022 e produzindo efeitos 
financeiros a partir de 1º de abril de 2022.

Luzerna(SC), 27 de abril de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PORTARIA 063/2022
Publicação Nº 3871479

PORTARIA Nº 063/22 de 27 de abril de 2022.

“DESIGNA SERVIDORA QUE ESPECIFICA”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
mailto:debora@luzerna.sc.gov.br.
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Art.1º- DESIGNAR a servidora FRANCIELE IARA DIESEL, Professora, Classe e Referência 1- H do Anexo II, Tabela Professor Nível III - PÓS-
-GRADUADO, 40h, para exercer a função de suporte pedagógico de Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Finais, Escola 
Municipal São Francisco, 40 horas semanais, em conformidade com o art. 62, §1º e inciso II do §2º, da Lei Complementar n° 209 de 21 de 
maio de 2019 e alterações posteriores, com vigência a partir de 25 de abril de 2022.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 25 de abril de 2022.

Luzerna(SC), 27 de abril de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna

PORTARIA 064/2022
Publicação Nº 3871484

PORTARIA Nº 064/22 de 02 de maio de 2022.

“DEMITE SERVIDORA QUE ESPECIFICA”.

JULIANO SCHNEIDER, Prefeito de Luzerna(SC), no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo art. 141, inciso I da Lei Complementar 
164 de 25 de abril de 2022,

RESOLVE:
Art.1º- DEMITIR a servidora MARILU JUCELINA BITTENCOURT, matrícula 1136, do cargo efetivo de Agente de Copa e Limpeza, lotada na 
Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimônio, de acordo com o constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2022, 
com fundamento no art. 135, inciso III da Lei Complementar 164 de 25 de abril de 2022, pela prática da infração disciplinar capitulada no 
art. 137, inciso I, item 2 da Lei Complementar 164 de 25 de abril de 2022, ou seja, abandono de cargo, por ter deixado de comparecer, 
injustificadamente às suas atividades laborais de 22 de fevereiro até a presente data, perfazendo mais de 60 (sessenta) dias.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2022.

Luzerna(SC), 02 de maio de 2022.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito de Luzerna
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Macieira

prefeitura

DECRETO 2143/2022
Publicação Nº 3870671

DECRETO N°2143, DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de 2021 e por anulação de dotação orçamentária e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso de suas atribuições privativas que lhe conferem o Art. 58 da Lei Orgânica de Macieira, bem 
como pela Lei Ordinária N°1104, de 03 de maior de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), conforme segue:

04.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes / departamento de 
educação

1.061 Ampliação da rede física do ensino fundamental
4.4.90 Aplicações Diretas
1001 Recursos ordinários

Art. 2° Para atender o disposto no art. 1° será utilizado R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) do excesso de arrecadação do 
presente exercício e fica anulado R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguinte dotação:

06.001 Secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano / departamento de 
transporte e obras

1.069 Aquisição de máquinas e veículos
4.4.90 Aplicações Diretas
1000 Recursos ordinários

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macieira, em 03 de maio de 2022.
EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

DECRETO 2144/2022
Publicação Nº 3870734

Decreto nº 2144, de 03 DE MAIO DE 2022.

Declara Situação de Emergência no município afetado por inundação e dá outras providências.

Edgard Farinon, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no artigo 58, VIII, 
da Lei Orgânica Municipal,

Considerando que a ocorrência de fortes chuvas em um curso período ocasionou cheia repentina dos rios;
Considerando que o levantamento da Secretaria de Obras e Infra-estrutura informa sobre obstrução de pontes e isolamento de comunida-
des;
Considerando que o parecer da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, relatando através de ata a ocorrência desse desastre é favorável 
à declaração de situação de emergência.

DECRETA:
Art. 1º Fica decretada a existência de situação anormal provocada por inundação e caracterizada como Situação de Emergência, em toda a 
área do Município de Macieira, Estado de Santa Catarina;
Parágrafo único. Esta situação de anormalidade afeta com maior intensidade a área rural do Município, tendo em vista que as principais 
ligações destas comunidades são pontes e estradas e as mesmas estão totalmente obstruídas.
Art. 2º Confirma-se à mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres.
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Art. 3º Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arreca-
dação de recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre.
Parágrafo único. Essas atividades serão coordenadas pela COMPDEC.
Art. 4º De acordo com o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LC 101/2000), em situação emergência, se necessário, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às 
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde 
que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do 
desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
Art. 5º Fica instituída uma comissão de acompanhamento das perdas e danos, formada por servidores da Secretaria de Obras e Infra-es-
trutura.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger por um prazo de 180 dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
03 de maio de 2022.

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

DECRETO 2145/2022
Publicação Nº 3870729

Decreto nº 2145, de 03 DE MAIO DE 2022.

Suspende as aulas nas Escolas Municipais e dá outras providências.

Edgard Farinon, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no artigo 58, VIII, 
da Lei Orgânica Municipal,

Considerando as chuvas torrenciais que se abateram sobre o Município, desde ontem, dia 02 de maio de 2022, e que continuam neste dia 
de hoje, 03 de maio de 2022, tornando difícil o transporte escolar no interior do Município;

DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas as aulas nas Escolas Municipais nos dias 03 (três) e 4 (quatro) do corrente mês de maio de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Macieira, em 03 de maio de 2022

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA N°1104/2022
Publicação Nº 3870614

LEI ORDINÁRIA N°1104 DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro de 2021 e por anulação de dotação orçamentária e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACIEIRA, no uso das suas atribuições legais, especialmente na competência que lhe confere o artigo 58, inciso 
I, faz saber que a Câmara de Vereadores de Macieira aprovou e ele sanciona a seguinte LEI ORDINÁRIA:

A P R O V A:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar na importância de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), conforme segue:

04.001 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes / departamento de 
educação

1.061 Ampliação da rede física do ensino fundamental
4.4.90 Aplicações Diretas
1001 Recursos ordinários

Art. 2° Para atender o disposto no art. 1° será utilizado R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) do excesso de arrecadação do 
presente exercício e fica anulado R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguinte dotação:

06.001 Secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano / departamento de 
transporte e obras
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1.069 Aquisição de máquinas e veículos
4.4.90 Aplicações Diretas
1000 Recursos ordinários

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Macieira, em 03 de maio de 2022.
EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

PORTARIA 4979
Publicação Nº 3869207

PORTARIA Nº 4979/2022
Concede licença para tratamento de saúde ao servidor que especifica e dá outras providências.

EDGADR FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, in-
ciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Complementar nº 68/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de saúde à servidora pública Alice Oliveira de Andrade, ocupante do cargo de Aux. Administrativo 
em Compras, por noventa dias a contar de 13/04/2022, conforme Atestado Médico anexo.

Art. 2º A servidora acima citada será encaminhada para perícia médica.

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
03 de maio de 2022.

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal

PORTARIA 4980
Publicação Nº 3870988

PORTARIA Nº 4980/2022

Exonerar servidor a pedido e dá outras providências

EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, nos termos da LC 71, de 24 de 
dezembro de 2014,

RESOLVE:

Art.1º EXONERAR, a pedido da servidora, Rosana Cavichioli dos Santos, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Secretaria, com 
carga horária de 40h semanais, lotado na Secretaria Municipal Saúde.
Art.2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/05/2022.
Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
em 03 de maio de 2022.

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal
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PORTARIA 4981
Publicação Nº 3871036

PORTARIA Nº 4981/2022

Nomeia servidor e dá outras providências

EDGARD FARINON, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei Complementar 
nº 36, de 18 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR Célia Alves de Campos para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, com carga horária de 40h, a contar de 04/05/2022.

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

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macieira,
em 03 de maio de 2022.

EDGARD FARINON
Prefeito Municipal
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Mafra

prefeitura

COMUNICADO TOMADA DE PREÇO N° 003/2022
Publicação Nº 3870698

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO N° 003/2022

O MUNICIPIO DE MAFRA torna público que realizará ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO REFERENTE À FASE DE 
PROPOSTA, PARA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2022 – TOMADA DE PREÇO N° 003/2022, que tem por objeto a contratação de em-
presa especializada para a execução de obra para pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial e sinalização da Rua Escoteiro Souza 
Neto, e execução de drenagem pluvial e camada de base nas Ruas Lúcio Antonio de Farias e Pedro Adélio, conforme memorial descritivo, 
planilhas e demais documentos constante no presente processo licitatório, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Urbano. O inteiro teor deste Ato Convocatório encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações, situado na 
Avenida Prefeito Frederico Heyse, nº 1386, 1º Andar Edifício Francisco Grossl, Centro II Alto de Mafra, Mafra/SC. Último prazo para protocolo 
dos recursos é dia 10/05/2022 até às 17:00 horas, no departamento de licitações. O horário de funcionamento da Prefeitura é das 08:00 às 
12:00 e das 13:30 as 17:00, Fone: (47) 3642-4009 e 3641-4009.

Mafra (SC), 02 de maio de 2022.

Emerson Maas
Prefeito Municipal

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°081/2016
Publicação Nº 3870661

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°081/2016
Contrato nº: 081/2016
Contratante: O MUNICÍPIO DE MAFRA
Contratada: BANCO BRADESCO S.A
CNPJ: 60.746.948/0001-12
Objeto: Contratação de instituição financeira para operacionalização e gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos mu-
nicipais de Mafra-SC.
Modalidade: Processo Licitatório 250/2016 – Pregão Presencial n° 072/2016.
Data Assinatura do termo aditivo: 13 de abril de 2022.
Valor: Fica prorrogado o presente contrato até a data de 30 de junho de 2022 a contar da data de vencimento do 2º Termo Aditivo do 
Contrato nº 081/2016, ou até a homologação do processo licitatório nº 040/2022.
Foro: Comarca de Mafra
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Câmara muniCipal

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871583

 

RESOLUÇÃO Nº 13, de 03 de maio de 2022. 

 
 
APROVA O RELATÓRIO FINAL COM AS CONCLUSÕES DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO Nº 19, DE 06 DE 
OUTUBRO DE 2021. 

O Vereador VANDERLEI PETERS, Presidente da Câmara Municipal de Mafra, no uso de 
suas atribuições regimentais,  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Relatório Final com as conclusões da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída pela Resolução nº 19, de 06 de outubro de 2021, tendo em vista a 
deliberação em plenário na sessão ordinária do dia 02 de maio de 2022, por unanimidade 
dos votos.  
 
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Mafra/SC, 03 de maio de 2022. 
   

Ver. VANDERLEI PETERS 
Presidente 

Câmara Municipal de Mafra  
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Major Gercino

prefeitura

PORTARIA Nº 123, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870581

PORTARIA Nº 123, de 03 de maio de 2022

“Exonera por Término de Contrato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica.

RESOLVE:
ARTIGO 1º - EXONERAR, por término de contrato de trabalho no dia 02 de maio de 2022, o funcionário contratado ROBSON DA SILVA, ocu-
pante do cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO e matrícula nº 900960 do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 124, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870583

PORTARIA Nº 124, de 03 de maio de 2022

“Exonera por Término de Contrato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica.

RESOLVE:
ARTIGO 1º - EXONERAR, por término de contrato de trabalho no dia 02 de maio de 2022, o funcionário contratado MICHEL MAFRA, ocu-
pante do cargo de MOTORISTA e matrícula nº 900956 do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 125, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870585

PORTARIA Nº 125, de 03 de maio de 2022

“Exonera por Término de Contrato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica.

RESOLVE:
ARTIGO 1º - EXONERAR, por término de contrato de trabalho no dia 02 de maio de 2022, o funcionário contratado VALDOLINO STAROS-
CKI, ocupante do cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO e matrícula nº 900964 do Quadro de Pessoal desta Prefeitura 
Municipal.
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ARTIGO 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 126, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870587

PORTARIA Nº 126, de 03 de maio de 2022

“Exonera Término de Contrato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica.

RESOLVE:
ARTIGO 1º - EXONERAR, por término de contrato de trabalho no dia 02 de maio de 2022, o funcionário contratado EZEQUIEL MARTINS 
DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO e matrícula nº 900965 do Quadro de Pessoal desta 
Prefeitura Municipal.

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

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 127, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870599

PORTARIA Nº 127, de 03 de maio de 2022

“Exonera por Término de Contrato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica.

RESOLVE:
ARTIGO 1º - EXONERAR, por término de contrato de trabalho no dia 02 de maio de 2022, a funcionária contratada ALICE SOARES FARIAS, 
ocupante do cargo de RECEPCIONISTA e matrícula nº 900957 do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 128, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870605

PORTARIA Nº 128, de 03 de maio de 2022

“Prorrogação de Contato de Trabalho e dá outras providências”

VALMOR PEDRO KAMMERS, Prefeito Municipal de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes são 
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conferidas pela Lei Orgânica.

ARTIGO 1º - CONCEDER, prorrogação de contrato de trabalho, face a estabilidade gestacional pela gravidez até o cumprimento da licença 
maternidade (06 meses), a servidora contratada ALINE JULIANA ARNOLDO, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, 
matrícula nº 900963, do Quadro de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

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

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

Major Gercino/SC, 03 de maio de 2022.

VALMOR PEDRO KAMMERS
Prefeito Municipal
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ATA ABERTURA TP 12/2022
Publicação Nº 3871243

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO             

CNPJ:
PRAÇA GERÔNIMO SILVEIRA ALBANAES, 78
C.E.P.:

82.845.744/0001-71

88260-000 - Major Gercino - SC

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

Nr.:  12/2022 - TP

11/2022
12/2022

04/03/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 28 de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR GERCINO             , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 06/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº
12/2022, Licitação nº. 12/2022 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE
SOBRE O RIO ITERERÉ, CONFORME PROJETO E DOCUMENTOS ANEXOS

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  3/2022    (Sequência: 1)

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

 ITAQUA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ N. 11.721.538/0001-01                                             .

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Iniciada  a  fase  de  HABILITAÇÃO  com  a abertura  do  envelope  "DOCUMENTOS'1  que  serão  analisados  e
rubricados  pela  Comissão e  pelos representantes  das  licitantes  presentes.  Analisada toda documentação apresentada a
empresa foi declarada HABILITADA. Após a divulgação do resultado a Presidente da Comissão de Licitação perguntou aos
participantes do certame se iria interpor recurso contra sua decisão.  Estando presente e tendo desistido expressamente do
direito do prazo recursal previsto no art.  109 inciso  I,  alínea "a", a  Comissão  de  Licitação  consignou  o  ato  de
desistência  na  presente Ata  e  passou  para  a fase  de julgamento  das  propostas.    Na fase de julgamento das
propostas, o certame foi suspenso para realização de análise técnica da proposta apresentada.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 GABRIELA ZUNINO

REGINA PETRY

ROSELI ALVES KAMMERS

Major Gercino,  28  de  Abril  de  2022

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - membro

 - ........................................ - membro
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ATA JULGAMENTO TP12/2022
Publicação Nº 3871259
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Major Vieira

prefeitura

PORTARIA Nº228 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867941

Portaria nº228 de 02 de maio de 2022.

“APLICA PENA DE DEMISSÃO”

ADILSON LISCZKOVSKI, Prefeito do Município de Major Vieira, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 79, inciso VIII da Lei 
Orgânica c/c art. 230 da Lei Complementar n° 069/2017, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Major Vieira, com fundamento 
no art. 216, V do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei n° 069/17), em conformidade com as razões expostas no Relatório Final 
exarado pela Comissão de Processo Disciplinar, nomeada através da Portaria n. 334 de 08 de novembro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º Aplicar a penalidade de DEMISSÃO a servidora MARENIZE TEREZINHA BROCCO, servidora pública municipal, ocupante do cargo de 
analista contábil, matrícula de n° 2564, em razão de ter cometido a infração pela prática de crime de improbidade administrativa, prevista 
no art.220, I do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Lei n° 069/17 e art. 312 do Código Penal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADILSON LISCZKOVSKI
PREFEITO

Publicado no Diário Oficial em 04 05 2022
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Maracajá

prefeitura

1º ATA TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2022
Publicação Nº 3871148

ATA 01
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ
PODER EXECUTIVO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇO Nº 038/2022

PRIMEIRA ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ PARA ABERTURA DOS ENVELO-
PES Nº 1– CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

OBJETO: A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para futura contratação de empresa de engenharia 
para execução muro pré-moldado de concreto com pilares, no municipio de Maracajá/SC. Conforme condições, especificações, planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro, projetos básicos e demais dados técnicos do memorial descritivo, edital e anexos.

Às quatorze horas do dia três de maio de dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal, localizado na 
Avenida Getúlio Vargas, nº 530, bairro Centro, nesta cidade de Maracajá, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros da Comis-
são Permanente de Licitações do Município designada pelo Decreto n° 237/2021, para os procedimentos inerentes a abertura dos enve-
lopes Nº. 1 - CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do edital acima epigrafado. Abertos os trabalhos pela Presidente, Sra. 
RENATA RICARDO PEREIRA, a mesma informou que as empresas BERLIM URBANIZAÇÃO – PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ 
18.648.655/0001-36, MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – EPP CNPJ 80.435.191/0001-53, JJ GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 
33.092.328/0001-34, BASE PRÉ-FABRICADOS LTDA – ME CNPJ 12.859.913/0001-47, MATIOLA PRÉ-MOLDADOS CNPJ 21.569.532/0001-14 
E TEMPPUS CONSTRUÇÃO,INSTALAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CNPJ 21.990.134/0001-77, protocolaram tempestivamente seu envelopes 1 e 
2, lacrados na forma do Edital. Não houve impugnação ao edital e as publicações editalícias respeitaram os prazos legais. Deu-se em sequ-
ência, a abertura do envelope de nº 1 - "Documentação de Habilitação", para exame e rubrica dos presente e pelos Membros da Comissão, 
ficando a documentação disponível para consulta de interessados. Após análise dos documentos de habilitação verificou-se que as empresas 
licitantes TEMPPUS CONSTRUÇÃO,INSTALAÇÃO E COMÉRCIO LTDA não cumpriu com o item 5.1.9.4. Relativo a Qualificação Técnica, a em-
presa MATIOLA PRÉ-MOLDADOS não cumpriu com os itens 5.1.10. Relativos a Qualificação Econômico Financeiro e 5.1.10.2. Apresentação 
dos cálculos dos índices, a empresa MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – EPP não apresentou o item 5.1.8.1. Prova de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Assim, pelos fatos e razões acima expostos, a Comissão, por unanimidade, decidiu INABILITAR no 
presente certame licitatório as empresas, TEMPPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, MATIOLA PRÉ-MOLDADOS e MELCON 
CONSTRUÇÃO CIVIL – EIRELI – EPP, considerando assim as demais habilitadas. Continuamente a Presidente da Comissão de Licitação Sra. 
Renata Ricardo Pereira, nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 16h29min e lavrou-se a presente Ata, que vai assinada 
por mim, Gisele da Silva Garcia Dal Pont, que o secretariei, pela Presidente que dirigiu os trabalhos e pelos demais membros integrantes da 
Comissão de Licitações e pelos presentes. Maracajá, 03 de maio de 2022.

RENATA RICARDO PEREIRA GISELE DA S. G. DAL PONT EEVÂNIO MACALOSSI

Presidente Secretária Membro
Membro

TATIANE

FRANCISCO VIEIRA DE BEM
BERLIM URBANIZAÇÃO - PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

VIRIATO THADEU COELHO PAHIM
MATIOLA PRÉ-MOLDADOS

JONAS DA CONCEIÇÃO GONÇALVES
JJ GONÇALVES CONSTRUÇÕES LTA
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1° TA AO CONTRATO 009/2022
Publicação Nº 3869125

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CF34896B165264E134269B984ECCAA45331DDB92

 

 
 

 
1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2022 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2022, firmado em 04 de fevereiro de 2022, decorrente do Processo de 

licitação - Modalidade: TOMADA DE PREÇO  nº 097/2021, - homologado em 10/12/2021, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
MARACAJÁ, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n° 530, Centro, Maracajá-SC, inscrito no CNPJ/MF sob n° 82.915.026/0001-24, 
neste ato representado pelo Senhor ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, 
expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa 
LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, estabelecida na Rua José Recco, n° 777 – Sala 01, bairro Gávea, Jacinto Machado 
– SC, CEP 88.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 03.326.193/0001-63, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo Sra. MICHELE CASCEMICHOLSI GIUST, portador do CPF sob o nº 081.024.629-57, já qualificadas no Contrato 
Original, tem justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

 
Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO do período de vigência do Contrato Nº 009/2022, 

que tem como finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para futura contratação de empresa de engenharia para execução de obra 
de ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Municipal 12 de Maio, no Município de Maracajá/SC, que prevê o término em 
05/05/2022, por mais 90 dias, ou seja, até 03/08/2022, com base no artigo 57 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, de acordo 
com o Parecer Jurídico favorável em anexo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Cumprimento 

 
Se a CONTRATADA descumprir o presente termo de compromisso poderá ser rescindido unilateralmente o 

CONTRATO original, sem quaisquer direitos da CONTRATADA ao recebimento de valores, face ao compromisso irretratável e 
irrevogável ora assumido. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Documento Anexo 

 
Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de prazo do Contratado e do Diretor do Departamento e 

Obras, Habitação e Serviços Urbanos, bem como Parecer Jurídico favorável da Procuradoria do Município, em suas íntegras, dele 
fazendo parte independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA QUARTA - Da Ratificação 

 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original não expressamente alteradas por este instrumento 

que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E, por estarem justos e acordados, as partes 
assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.                                                  

 
 

Maracajá – SC, 03 de maio de 2022. 
 
 

 
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 
Aníbal Brambila 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 

LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
MICHELE CASCEMICHOLSI GIUST  
CONTRATADA 
 

   TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 Nome: Rejane Pereira dos Santos                                                           Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira  
 Secretaria de Administração e Finanças                                                 Chefe de Gabinete  
 CPF: 010.115.359-71                                                                              CPF: 062.423.729-08 
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2° TA AO CONTRATO 001/2022
Publicação Nº 3869608

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B6E6DDD986817F6150F5F9908C33EFFFBC1D0B20

 

 
 

 
2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2022 

 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2022, firmado em 10 de janeiro de 2022, decorrente do Processo de 

licitação - Modalidade: Tomada de Preço nº 110/2021, - homologado em 06/01/2022, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
MARACAJÁ, com sede na Avenida Getúlio Vargas, n° 530, Centro, Maracajá-SC, inscrito no CNPJ/MF sob n° 82.915.026/0001-24, 
neste ato representado pelo Senhor ANIBAL BRAMBILA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 5045998, 
expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 274.841.906-59, ora denominado CONTRATANTE, e de outro lado à empresa 
CONSTRUTORA DE PIERIECORREA, estabelecida na Rodovia Alfredo Anacleto da Silva,2543,Bairro Sertão dos Correias, no 
município  de Tubarão inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.081.563/0001-09, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo Sr. PEDRO PAULO DE PIERI, portador do CPF sob o nº 818.484.479-49, já qualificadas no Contrato Original, tem 
justo e acordado o presente Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

 
Fica estabelecida por acordo entre as partes a PRORROGAÇÃO do período de vigência do Contrato Nº 01/2022, 

que tem como finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para futura contratação de empresa de engenharia para 
execução de reforma no alojamento do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental, no Município de Maracajá/SC, com 
utilização de saldo rendimentos e economia de licitação da obra conforme projeto aprovado pelo FNDE, no município de Maracajá/SC, 
que prevê o término em 09/05/2022, por mais 60 dias, ou seja, até 08/07/2022, com base no artigo 57 da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes, de acordo com o Parecer Jurídico favorável em anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Cumprimento 
 

Se a CONTRATADA descumprir o presente termo de compromisso poderá ser rescindido unilateralmente o 
CONTRATO original, sem quaisquer direitos da CONTRATADA ao recebimento de valores, face ao compromisso irretratável e 
irrevogável ora assumido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Documento Anexo 
 

Constitui documento anexo a este, a solicitação de aditivo de prazo do Contratado e do Diretor do Departamento e 
Obras, Habitação e Serviços Urbanos, bem como Parecer Jurídico favorável da Procuradoria do Município, em suas íntegras, dele 
fazendo parte independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA QUARTA - Da Ratificação 

 
Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original não expressamente alteradas por este instrumento 

que aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito. E, por estarem justos e acordados, as partes 
assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.                                                  

 
 

Maracajá – SC, 03 de abril de 2022. 
 
 

 
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 
Aníbal Brambila 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 

CONSTRUTORA DE PIERIECORREA  
PEDRO PAULO DE PIERI  
CONTRATADA 
 

   TESTEMUNHAS: 
 
 
 
 Nome: Rejane Pereira dos Santos                                                           Nome: Andresa Martins dos Santos Pereira  
 Secretaria de Administração e Finanças                                                 Chefe de Gabinete  
 CPF: 010.115.359-71                                                                              CPF: 062.423.729-08 
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Marema

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
Publicação Nº 3871647

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8ABCBE7C82386C251C8505AABD4C71544B71416F
Estado de Santa Catarina
Município de Marema

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 055/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REEGISTRO DE PREÇO N. 023/2022

O Município de Marema – SC, Através do Prefeito Municipal, comunica que se encontra aberto Processo Licitatório para Contratação de em-
presa para Execução do serviço de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos sólidos, orgânicos, reciclável e hospitalar no Município 
de Marema. Os envelopes de documentação e da proposta deverão ser entregues até às 13h15min do dia 16 de maio de 2022, e abertura 
dos envelopes de propostas e habilitação no mesmo dia às 13h30min. O Edital e seus anexos poderão ser retirados pelo site www.marema.
sc.gov.br maiores informações poderão ser obtidas junto à sede do Município de Marema - SC, sito à Rua Jose Gaspari nº 69, com o Setor 
de Licitações, em horário de expediente de segunda a sexta feira.
Marema - SC, 03 de maio de 2022.

Mauri Dal Bello.
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº 01/2022
Publicação Nº 3870462

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE MAREMA – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratado: EDICLEL CLINCA MÉDICA LTDA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços Médicos com especialidade em cirurgia clínica e ambulatorial para atendimento 
à população do Município de Marema.
Valor: R$ 62.196,00 (sessenta e dois mil cento e noventa e seis reais).
Vigência: 01/05/2022 a 30/04/2023
Vinculação: Processo de Licitação FMS nº 05/2022 – Pregão FMS nº 01/2022.
Foro: Comarca da cidade de Xaxim – SC.

Marema - SC, 28 de abril de 2022.

MAURI DAL BELLO
Prefeito Municipal
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Massaranduba

prefeitura

DECRETO Nº 4806 DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3867858

 

 
 
 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
    ESTADO DE SANTA CATARINA 

ASSGAB – Assessoria de Gabinete 
 

     
 

 

DECRETO Nº 4806 DE 29 DE ABRIL DE 2022 
 

 
Abre Créditos Adicionais Suplementares (Superávit) 

 
 

 
 O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com a Lei nº 2223 de 08 de dezembro de 2021, DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022 no 

valor de R$ 64.220,10 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e dez centavos) no 

programa discriminado no Anexo I. 

  

Art. 2º Os recursos para a abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata 

o artigo 1º são oriundos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64. 

 

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

 

 

MASSARANDUBA (SC), 29 de abril de 2022. 

 
 

 
 

ARMINDO SESAR TASSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
Publicado no expediente na data supra 
 
                  VIVIANE HAFEMANN 
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente 
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DECRETO Nº 4808 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867851

 

 
 
 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
    ESTADO DE SANTA CATARINA 

ASSGAB – Assessoria de Gabinete 
 

     
 

 

DECRETO Nº 4808 DE 02 DE MAIO DE 2022 
 

 
Abre crédito adicional suplementar (Superávit) 

 
 

 O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com a Lei nº 2223 de 08 de dezembro de 2021, DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar no orçamento de 2022 no valor de 

R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais) no programa discriminado no Anexo I. 

 

 Art. 2º O recurso para a abertura do crédito adicional suplementar de que trata o 
artigo 1º é oriundo do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 
anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64. 

 

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

 

 

MASSARANDUBA (SC), 02 de maio de 2022. 

 
  

 
 

ARMINDO SESAR TASSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
Publicado no expediente na data supra 
 
                  VIVIANE HAFEMANN 
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente 
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DECRETO Nº 4809 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872130

 

 
 
 
    PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA 
    ESTADO DE SANTA CATARINA 

ASSGAB – Assessoria de Gabinete 
 

     
 

 

DECRETO Nº 4809 DE 03 DE MAIO DE 2022 
 

 
Abre crédito adicional suplementar 

 
 

 
 O Prefeito do Município de Massaranduba (SC), no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com a Lei nº 2223 de 08 de dezembro de 2021, DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam abertos os créditos adicionais suplementares no orçamento de 2022 no 

valor de R$ 14.306,52 (quatorze mil, trezentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) nos 

programas discriminados no Anexo I. 

  

 Art. 2º Os recursos para a abertura dos créditos adicionais suplementares de que 
trata o artigo 1º, são oriundos do Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior conforme art. 43 § 1º, I da lei federal nº 4.320/64. 

 

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

 

 

MASSARANDUBA (SC), 03 de Maio de 2022. 

 
 

 
 

ARMINDO SESAR TASSI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 
Publicado no expediente na data supra 
 
                  VIVIANE HAFEMANN 
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente 
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LEI Nº 2252 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871227

LEI Nº 2252 DE 03 DE MAIO DE 2022
Ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções, consubstanciado no contrato de consórcio público do consórcio de Inovação na 
Gestão Pública (CIGA), e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os 
habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1.º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017, de 17 de janeiro 
de 2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de 
Consórcio Público do Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA), firmado entre este Município e o Consórcio Público CIGA, mediante 
autorização da Lei Municipal n.º 1011/2007.
Art. 2.º O texto consolidado do Contrato de Consórcio Público do Consórcio de Inovação na Gestão Pública encontra-se disponível no Diário 
Oficial dos Municípios de Santa Catarina: https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1644252348_efb8b6ec1a3a4ce-
c92223a71211ce330_extrato.pdf.
Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Massaranduba (SC), 03 de maio de 2022.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra,

VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

LEI Nº 2253 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871247

LEI Nº 2253 DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre o auxílio financeiro para transporte escolar de estudantes universitários e de cursos técnicos de nível médio profissionalizante 
do Município de Massaranduba e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º O Município de Massaranduba prestará auxílio financeiro intitulado “BOLSA TRANSPORTE” aos estudantes de ensino superior e en-
sino médio profissionalizante, na forma da presente lei.
Parágrafo Único Serão beneficiados pela presente Lei todos os estudantes que residirem no município de Massaranduba e que não possuí-
rem diploma de outra graduação, exceto licenciatura de curta duração.

Art. 2º O Bolsa Transporte será concedido aos alunos matriculados em cursos nos seguintes municípios:
I – Blumenau
II – Guaramirim
III – Jaraguá do Sul
IV – Joinville
Parágrafo único Para usufruir do Bolsa Transporte, o estudante deverá deslocar-se para a Universidade ou Escola Técnica através do trans-
porte posto à disposição pela Prefeitura ou empresa terceirizada vencedora de processo licitatório, homologado para este fim, conforme 
itinerário previamente estabelecido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Massaranduba.

Art. 3º Fica autorizado a concessão de Bolsa Transporte em pecúnia ao estudante, se após devidamente preenchidos os requisitos para 
concessão, ficar comprovada a inexistência de fornecimento do transporte pelos meios dispostos no parágrafo anterior ou caso a empresa 
manifeste por escrito ser inexequível o transporte para referida linha.
§1º Ocorrendo a hipótese de pagamento em pecúnia, o valor correspondente ao benefício deverá ser pago diretamente ao beneficiário ou, 
no caso estudante menor de idade, ao seu representante legal, ou a procurador devidamente constituído para este fim pelo beneficiário ou 
representante legal, conforme o caso.

§2º O valor, quando pago em pecúnia, será realizado até o dia 10 (dez) e para o mês de referência, mediante depósito em conta corrente 
do beneficiário ou seu representante legal, ou procurador, em instituição financeira autorizada pela Secretaria Municipal de Administração.
§3º O valor da pecúnia terá como base o processo licitatório vigente e em caso de licitação deserta ou fracassada, será utilizada os valores 
do termo de referência do edital de licitação.

Art. 4º O Bolsa Transporte será concedido ao aluno que comprove matrícula e frequência em cursos de 3º grau e curso de ensino médio 
profissionalizante nos municípios abrangidos por esta Lei, a ser concedido gradativamente, conforme critérios a seguir estabelecidos:
I – O Benefício de 100% será concedido ao estudante que após apresentar documentação comprobatória, alcance índice de carência menor 
ou igual a 7,00 UFM.
II – O Benefício de 75% será concedido ao estudante que após apresentar documentação comprobatória, alcance índice de carência acima 
de 7,00 e menor ou igual a 7,50 UFM.

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1644252348_efb8b6ec1a3a4cec92223a71211ce330_extrato.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2022/02/1644252348_efb8b6ec1a3a4cec92223a71211ce330_extrato.pdf
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III – O Benefício de 50% será concedido ao estudante que após apresentar documentação comprobatória, alcance índice de carência acima 
de 7,50 UFM.
§ 1º É facultado ao estudante inscrever-se nas Bolsas de 100 e 75%, sendo o benefício estabelecido no inciso III estendido a todos os 
estudantes, independente de análise de índice de carência, estando condicionado apenas ao preenchimento dos requisitos para concessão 
do Bolsa Transporte.
§ 2º O índice de carência será calculo tendo por base o valor da UFM vigente na data de lançamento do Edital de inscrição.

Art. 5º A avaliação do índice de carência dos beneficiários do Bolsa Transporte ficará a cargo da Comissão de Transporte Escolar, nomeada 
através de portaria pelo chefe do Poder Executivo composta pelos seguintes integrantes:
I – O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
II – O Secretário de Administração e Finanças;

III – 01 (um) Assistente Social;
IV – 01 (um) Representante da classe de estudantes.
Paragrafo Único A comissão de transporte escolar publicará no site e mural interno da Prefeitura Municipal de Massaranduba a relação dos 
beneficiados contendo os percentuais obtidos.

Art. 6º Para inscrever-se no Bolsa Transporte, o aluno interessado, deverá apresentar dentre outros documentos estabelecidos no Edital a 
ser lançado semestralmente pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo a documentação abaixo descrita:
I - a comprovação de:
a) renda familiar mensal;
b) situação de desemprego do aluno e/ou responsável legal;
c) gastos familiares mensais com habitação e educação;
d) gastos pessoais mensais exclusivos com transporte até o ponto de embarque do Aluno mais próximo de sua residência/trabalho;
e) gastos familiares mensais com tratamento de doença crônica;
f) ser a primeira graduação de nível superior cursada pelo aluno, desconsideradas para esse fim as de licenciatura curta, ou curso de ensino 
médio profissionalizante de nível Médio;
g) aproveitamento escolar no semestre letivo antecedente com, no mínimo, 80% de frequência e aprovação.
II - a apresentação de:
a) documentos de identificação dos membros do grupo familiar, dele economicamente dependentes;
b) cópia do ato constitutivo/alterações e balanço financeiro da empresa, se empresário ou dependente deste;
c) em caso de dependência econômica, declaração de valor, em moeda corrente, lavrada por sindicato de trabalhadores rurais ou entes 
afins, da média de produção de agricultor ou pescador;
d) requerimento do aluno pretendente que justifique o pedido do Bolsa Transporte.
e) declaração de integrante do grupo familiar que possui deficiência;
III – da classificação:
a) Os dados obtidos por meio dos documentos apresentados serão analisados através da seguinte fórmula matemática:

IC = (RT x M x TS x P x PT x S x D)
GF
Em que:
IC = Índice de Carência.
RT = Renda Total (somatório da renda mensal familiar, incluindo o candidato).
M = Moradia (própria = 1; alugada ou financiada = 0,7)
TS = Tratamento de saúde (sim = 0,8; não = 1).
P = Outra pessoa na família estudando em IES paga (sim = 0,8; não = 1).
PT = Gasto de Transporte para se deslocar até o centro do município (sim = De 03 km à 10 km = 0,7; de 10,1 à 20 km = 0,6; de 20,1 km 
pra cima = 0,5; não = 1).
S = Acadêmico independente financeiramente (que se mantém por conta própria – sim= 0,8; não= 1).
D = integrante familiar com deficiência (sim = 0,7; não = 1)
GF = Grupo Familiar (número de membros do quadro familiar que contribui com a renda familiar ou usufrui dela, incluindo o candidato).
Art. 7º Os alunos beneficiados com o Bolsa Transporte deverão cumprir, a critério da Administração Municipal e de acordo com a neces-
sidade, prestação de serviços em trabalhos voluntários, programas, atividades e projeto sociais, com visão educativa ou administrativa 
propostos pela Prefeitura ou entidade sem fins lucrativos desde que haja convênio com a Prefeitura.
§ 1º Alunos beneficiados com auxílio 100% deverão comprometer-se a participar de no mínimo 10 (dez) horas semestrais acumulativas, 
mediante assinatura do Termo de Comprometimento.
§ 2º Alunos beneficiados com auxílio 75% deverão comprometer-se a participar de no mínimo 08 (oito) horas semestrais acumulativas, 
mediante assinatura do Termo de Comprometimento.
§ 3º Alunos beneficiados com auxílio 50% deverão comprometer-se a participar de no mínimo 05 (cinco) horas semestrais acumulativas, 
mediante assinatura do Termo de Comprometimento.
§ 4º As horas estabelecidas no § 1º, § 2º e § 3º deste artigo, poderão ser acumulativas, de modo que por decisão da Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Turismo o saldo poderá ser cumprido ou compensado no semestre letivo subsequente, podendo o universitário 
ficar impedido de se inscrever no próximo semestre caso não regularize a situação até o término do semestre em que ocorrer a situação 
que gere a acumulação.
§ 5º A participação em programas, atividades e projetos sociais poderá ser substituída pela doação de sangue voluntária, devidamente 
comprovada. A doação equivalerá pelas horas comprometidas no semestre do benefício.

Art. 8º O aluno, beneficiado por qualquer das modalidades de atendimento previstas nesta Lei que falsificar documentos ou falsear infor-
mações, além de perder o benefício que lhe foi deferido, ressarcirá os valores indevidamente recebidos e ficará automaticamente impedido 
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de candidatar-se a futuras inscrições, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis.
Parágrafo Único A Comissão de Transporte Escolar verificando fraude ou falsificação nas informações ou nos documentos fornecidos pelo 
aluno candidato a um dos benefícios, encaminhará cópia de processo interno à Controladoria, que, após confirmar a veracidade dos fatos, 
o remeterá ao Ministério Público e à autoridade policial competente, para os procedimentos legais cabíveis.

Art. 9º O aluno que fizer trote ou algum tipo de algazarra que atrapalhe o bom andamento do trajeto para a instituição de ensino será 
suspenso do Bolsa Transporte.
Art. 10º Será aplicado multa de 10% do valor investido no pagamento do passe escolar ao aluno que desistir do curso ao meio do semestre, 
salvo por motivo devidamente justificado e acatado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, e analisado pela Comissão do 
Transporte Escolar.

Art. 11º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando integralmente a Lei nº 2017 de 18 de junho de 2019.

Massaranduba, 03 de maio de 2022.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra,

VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

LEI Nº 2254 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871113

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSGAB – ASSESSORIA DE GABINETE

LEI Nº 2254 DE 03 DE MAIO DE 2022
Autoriza a alienação de bens móveis inservíveis.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber a todos os 
habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica, pelo Chefe do Poder Executivo, autorizado a alienar bens móveis inservíveis constantes no Patrimônio Municipal, relacionados 
no Anexo I desta Lei, através de leilão público, pela melhor oferta.

I - Anexo I: Laudo de Avaliação Patrimonial – LAP

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

Massaranduba, 03 de maio de 2022.

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra,

VIVIANE HAFEMANN
Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

CAPITAL CATARINENSE DO ARROZ
Rua 11 de Novembro, 2765 – Centro – Massaranduba – SC – CEP: 89108-000 - Fone/Fax: (47) 3379-4600 E-mail: gabinete@massaranduba.
sc.gov.br - CNPJ: 83.102.483/0001-62

PORTARIA Nº 1731/2022- NOMEAR O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE BARUFFI PARA O CARGO 
COMISSIONADO DE GERENTE DE EDUCAÇÃO CFE. LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2020

Publicação Nº 3872131

ARMINDO SESAR TASSI, Prefeito Municipal de
Massaranduba, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Legislação em vigor,
RESOLVE:
NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DISCIPLINAR DE ESPORTES DE MASSARANDUBA

mailto:gabinete@massaranduba.sc.gov.br
mailto:gabinete@massaranduba.sc.gov.br
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Art. 1º - Estruturar a Comissão Disciplinar de Esportes, da Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo de Massaranduba, que será composta pelos seguintes membros:

1° Instância: Mauro Bramorski
Adamir Isidoro Kolachi
Rafael Besen

2° Instância: Evaristo Kiatkowski Junior
Nayara Luise Kasmirski
Juliana Zimdars Cordeiro

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Massaranduba, 05 de maio de 2022

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal
Publicado na na data de sua publicação

ELTRIDA FRITZKE VOELZ
Gerente de Pessoal

COMUNIQUE- SE REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Massaranduba, 02 de maio de 2022

ARMINDO SESAR TASSI
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

ELTRIDA FRITZKE VOELZ
Gerente de Pessoal
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Matos Costa

prefeitura

PORTARIA 264/2022
Publicação Nº 3869045

PORTARIA Nº 264/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR os efeitos da Portaria nº 184/2022 de 14 de Março de 2022, que alterou temporariamente a carga horária da servidora 
SUELY DE JESUS BENDLIN, contratada no cargo de provimento em Carreira do MAGISTERIO grupo ocupacional de MAGISTERIO COM HA-
BILITAÇÃO na categoria funcional de PROFESSOR, para desempenhar suas funções em regime de 40 (quarenta) horas semanais como PRO-
FESSOR DE ARTES junto as Escolas Municipais, tendo em vista a nomeação de um professor de artes titular da vaga por concurso publico.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 265/2022
Publicação Nº 3869050

PORTARIA Nº 265/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - RESCINDIR a pedido o contrato por prazo determinado da servidora JAINE MACHADO, para o cargo de provimento em Carreira do 
MAGISTERIO Grupo Ocupacional do MAGISTERIO COM HABILITAÇÃO para a categoria funcional de PROFESSOR, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, realizado por demanda complementar de serviços, de conformidade a lei Municipal nº 2.203/218, por motivos 
particulares a contar do dia 01 de maio de 2022.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 266/2022
Publicação Nº 3869053

PORTARIA Nº 266/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
Considerando a Lei Municipal Complementar nº 023/2012, de 26 de junho de 2012, artigo 107 e seguintes - do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município;
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RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares a Servidora investida em cargo de provimento em carreira, abaixo relacionada da Secretaria 
Municipal de Saúde, especificando código, nome, cargo, número de dias, período de aquisição e de gozo, conforme segue:

Cód Nome Cargo Nº Dias Período Aquisitivo Período de Gozo

092 Janete Aparecida 
Cordeiro

Assistente Adminis-
trativo I 10 Dias 2021/2022 02/05/2022 a 

11/05/2022

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 267/2022
Publicação Nº 3869061

PORTARIA Nº 267/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;
Considerando a Lei Municipal Complementar nº 023/2012, de 26 de junho de 2012, artigo 107 e seguintes - do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER férias regulamentares a Servidora investida em cargo de provimento em carreira, abaixo relacionada da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, especificando código, nome, cargo, número de dias, período de aquisição e de gozo, conforme segue:

Cód Nome Cargo Nº Dias Período Aquisitivo Período de Gozo

980 Nilse Gielinski Auxiliar de Serviços 
Gerais 10 Dias 2020/2021 02/05/2022 a 

11/05/2022

 Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 268/2022
Publicação Nº 3869064

PORTARIA Nº 268/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER a servidora ELIANE APARECIDA CASTILHO, investida no cargo de provimento em Carreira do grupo ocupacional ADMI-
NISTRATIVO na categoria funcional de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, Designada para desempenhar a função de Fiscal da Vigilância Sanitá-
ria, 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, de conformidade com o insculpido no art. 128, da Lei Complementar n.º023/2012, 
de 26 de junho de 2012.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.
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Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 269/2022
Publicação Nº 3869066

PORTARIA Nº 269/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR temporariamente carga horária da servidora SUELY DE JESUS BENDLIN, contratada no cargo de provimento em Carreira 
do MAGISTERIO do grupo ocupacional do MAGISTERIO COM HABILITAÇÃO, na categoria funcional de PROFESSOR, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, através do Cadastro Simplificado nº 001/2022, para desempenhar suas funções em regime de 40 (quarenta) horas 
semanais, em vaga vinculada ao servidor Sr. DARI DE CASTRO, afastado para tratamento de saúde em pessoa da família, a contar do dia 
02.05.2022 ate o retorno do servidor, ficando a mesma designada junto a Escola Municipal Escola de Anos Iniciais Professora Ana Maria de 
Paula, de conformidade com o Oficio nº 046/20212 da Secretaria Municipal de Educação, de 02 de maio de 2022.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I

PORTARIA 270/2022
Publicação Nº 3869068

PORTARIA Nº 270/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - CONVERTER, 90 (noventa) dias de Licença Prêmio em pecúnia em favor do servidor IVONEI TOMACHEUSKI, investido no cargo 
de provimento em Carreira do grupo ocupacional TECNICO, na categoria funcional de AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AMUS, referente ao 
período aquisitivo de, 26.06.2012 a 26.06.2017, de conformidade com o insculpido no art. 134, da Lei Complementar Municipal nº 023/2012 
de 26 de junho de 2012

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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PORTARIA 271/2022
Publicação Nº 3869072

PORTARIA Nº 271/2022 – De 02 de Maio de 2022.

Paulo Bueno de Camargo, Prefeito do Município de Matos Costa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
no artigo 71 inciso VII da Lei Orgânica;

RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR a pedido do servidor IVONEI TOMACHEUSKI, investido no cargo de provimento em Carreira do Grupo Ocupacional 
TECNICO na categoria funcional de AUXILIAR DE ENFERMAGEM - AMUS, por motivos particulares, a partir de 02 de Maio de 2022.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entra esta Portaria em vigor, na data de sua assinatura.

Paço do Contestado, 02 de Maio de 2022.

.

PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

DIRCEU JOANIM DE FREITAS
Assistente Administrativo I

A presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

ODERLAINE NOVENIA SCHWARTZ MORAES
Assistente Administrativo I
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Meleiro

prefeitura

EXTRATO ADITIVO N° 002/2022 AO CONTRATO N° 029/2022
Publicação Nº 3870450

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Contrato

Aditivo n.º 002/2022 (Redução de Valor)
Contrato nº. 029/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MEL-255 (TRECHO 01) – INICIO DA FAIXA 
DE DOMÍNIO DA SC 108 (KM 412, 478m), SEGUINDO PELA MEL 255 ATÉ A ESTACA 233+00,00M EM JUNDIÁ, COM EXTENSÃO TOTAL 
DE 4.660,00M LINEARES, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECIAIS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 082/SEF – 18/02/2022, DE 
ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I DO EDITAL.
Valor Reduzido: R$ 83.865,39 (oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).
Data da assinatura: 03 de Maio de 2022.

EXTRATO ADITIVO N° 003/2022 AO CONTRATO N° 002/2022 - SAÚDE
Publicação Nº 3868436

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Contrato

Aditivo n.º 003/2022 (Redução de valor)
Contrato nº. 002/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELEIRO
Contratado: SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (óleo diesel), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
Valor Reduzido: 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Data da assinatura: 03 de maio de 2022.

EXTRATO ADITIVO N° 003/2022 AO CONTRATO N° 005/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 3868398

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Extrato Aditivo de Contrato

Aditivo n.º 003/2022 (Redução de valor)
Contrato nº. 005/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (óleo diesel), PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
Valor Reduzido: R$ 36.248,00 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais).
Data da assinatura: 03 de maio de 2022.

EXTRATO CONTRATO N° 061/2022
Publicação Nº 3869681

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº. 061/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
Contratado: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
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Objeto: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E COMPILAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, PERMITINDO 
CONSULTA AO CONTEÚDO EM VERSÕES ESPECÍFICAS (VERSIONAMENTO DAS ALTERAÇÕES), INCLUINDO INTEGRAÇÃO DAS LEIS ESTA-
DUAIS NO RESULTADO DAS PESQUISAS E LINK DE CONSULTA DIRETO A ELAS QUANDO MENCIONADAS NO TEOR DAS NORMAS MUNICI-
PAIS, E ACESSO AO MAIOR BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO DA AMÉRICA LATINA, COMPREENDENDO REALIZAR PESQUISAS EM MAIS 
DE 6 MILHÕES DE NORMAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS.
Valor: R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais).
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 02/05/2023.
Data da assinatura: 03 de maio de 2022.

PORTARIA Nº 255-2022
Publicação Nº 3868858

PORTARIA n. º 255/2022

TRATA DA CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, e de 
acordo com o artigo n° 096 da Lei n.º 809/2000 de 01 de fevereiro de 2000 e suas alterações, e Lei nº 1409/2009 de 28 de dezembro de 
2009 e suas alterações, determina:
CONCEDER

Art. 1.º Licença prêmio por 30 (trinta) dias, à servidora pública municipal RAQUEL TISCOSKI PASINI, matrícula 469, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Ensino de Educação Infantil, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em razão do efetivo exercício de suas funções, 
no período de 29 de julho de 2012 a 28 de julho de 2017, conforme dispõe o caput do artigo 96, da Lei n.º 809/2000, de 01 de fevereiro 
de 2000.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta portaria correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despesas 
com pessoal.

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

Meleiro, 03 de maio de 2022.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 256-2022
Publicação Nº 3868860

PORTARIA n. º 256/2022

TRATA DA EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

EDER MATTOS, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Município, da Lei 
nº 809/2000 de 03 de abril de 2000 e suas alterações e Lei nº 1349/2009 de 30 de março de 2009 e suas alterações, determina:

EXONERAR

Art. 1.º O Senhor GIOVANI PIAZZA MARTINS, do cargo em comissão de Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, nível de referência 
DAS 1, do quadro de pessoal comissionado da Prefeitura Municipal de Meleiro.

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

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

Meleiro, 03 de maio de 2022.

EDER MATTOS
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Finanças



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1169

Mirim Doce

prefeitura

CONTRATO 25/2022
Publicação Nº 3868003

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F8DABAACEE7C51F425534EDCF80ED8CE83ABF9C7
CONTRATO

CT 0025/2022-PM/SEC

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE(SC), e a Empresa CUNHA 
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA EPP.

O MUNICÍPIO DE MIRIM DOCE (SC), com sede administrativa na Rua Alfredo Cordeiro, 220 – Centro – Mirim Doce/SC, inscrito no CNPJ sob 
n. 95.952.248/0001-69, representado neste ato por seu Prefeito, Sr. BERNARDO PERON, brasileiro, casado, portador do RG nº 345.935 SSP/
SC, inscrito no CPF nº 380.295.969-87, residente e domiciliado à Rua Frederico Westphal, nº 268, bairro Centro, Mirim Doce/SC, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a Empresa CUNHA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 82.863.291/0001-06 
estabelecida na Avenida Oscar Barcelos, n.1102, Bairro Santana, CEP: 89.160-314 no Município de Rio do Sul, neste ato representada pelo 
Sr. DOUGLAS CUNHA , portador da Carteira de Identidade n. 4.001.163-1e CPF n. 008.900.649-62 residente e domiciliado na cidade de Rio 
do Sul, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente TERMO DE CONTRATO, mediante cláusulas e condições que 
aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o capítulo III da Lei n. 8.666/93 e alterações, e o Processo 
Administrativo n. 20/2022, instaurado através do Edital de Pregão Presencial n.13/2022, homologado no dia 29/04/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS TE-
LEFÔNICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (01 EQUIPAMENTO EM CADA LOCAL), COM GRAVAÇÕES DIGI-
TAIS INCLUSAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

1. O presente contrato terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado de acordo com o previsto na 
lei n. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

1. Os serviços deverão ser prestados, conforme especificações contidas no Anexo I do presente contrato.

2. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA de acordo com a especificações do Edital Pregão Presencial n. 13/2022.
3. Por ocasião do recebimento dos serviços, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade 
dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigan-
do-se a CONTRATADA a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.
4. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela troca dos serviços, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a mesma en-
contra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.
5. O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, 
ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital Pregão Presencial n. 13/2022, verificadas posteriormente.
6. Caso a mercadoria seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da 
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
7. A CONTRATADA fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.
8. Cumprir todas as Cláusulas do Edital Pregão Presencial n. 13/2022.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E
DA REVISÃO

1. O valor total contratado é de R$ 39.000,00(trinta e nove mil reais), sendo pagos mensalmente da seguinte forma, locação central tele-
fônica PABX +telefone digital (com gravações digitais inclusas), para a prefeitura municipal de Mirim Doce no valor mensal de R$790,00 
(setecentos e noventa reais), locação central telefônica PABX +telefone digital (com gravações digitais inclusas), para a Secretaria Munici-
pal de Saúde no valor mensal de R$780,00 (setecentos e oitenta reais), locação central telefônica PABX +telefone digital (com gravações 
digitais inclusas), para a Secretaria de Educação e Esportes no valor mensal de R$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), locação 
central telefônica PABX +telefone digital (com gravações digitais inclusas), para a Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Pesca no valor 
mensal de R$521,00 (quinhentos e vinte e um reais) e locação central telefônica PABX +telefone digital (com gravações digitais inclusas), 
para a Unidade Básica de Saúde no valor mensal de R$574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), de acordo com os preços consignados 
na proposta apresentada no Edital Pregão Presencial n. 13/2022, importando os valores por itens vencedores, identificados pela cópia da 
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Autorização de Fornecimento em anexo ao presente contrato, a qual é parte integrante do presente instrumento.
2. Nos preços contratados já estão inclusos além do lucro, taxas, fretes, deslocamentos, impostos e descontos, quando for o caso, bem 
como todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente contratação.
3. O pagamento será realizado em até 30 dias, contados a partir do mês subsequente a realização dos serviços, de acordo com o quantitativo 
solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante a apresentação do documento fiscal atestado por Servidor Municipal competente.

4. O pagamento somente poderá ser efetuado após comprovação do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, compatível com o efetivo declarado, na forma do 
§ 4º, do artigo 31, da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, e apresentação de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme 
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei n. 8.666/93.

5. Os preços não serão reajustados.

6. Os preços somente serão revisados quando houver alteração dos valores, devidamente comprovada, nos termos do art. 65 da Lei n. 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento, devidamente instruído, a ser formalizado pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DO DOCUMENTO FISCAL

1. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido à Prefeitura Municipal de Mirim Doce, localizada na Rua Alfredo 
Cordeiro, 220, Centro de Mirim Doce (SC), em dias de expediente, das 08h00min às 12h00min ou das 13h0min às 17h00min horas, CNPJ: 
95.952.248/0001-69 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número 
do processo licitatório
2. Quando for emitido o documento fiscal, referente à mercadoria solicitada, a CONTRATADA deverá enviar e-mail do referido documento, 
imediatamente após a emissão do mesmo, para os seguintes endereços de e-mail:
• Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças: adm@mirimdoce.sc.gov.br ;
• Secretaria de saúde: saude@mirimdoce.sc.gov.br ;
• Secretaria de Educação e Esportes: educacao@mirimdoce.sc.gov.br ou educação.nota@gmail.com ;
• Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca: agricultura@mirimdoce.sc.gov.br;
• Unidade Básica de Saúde Simão Bernardo Kestring: saude@mirimdoce.sc.gov.br ;

3. A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o CONTRATANTE do ressarci-
mento de qualquer prejuízo para a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

a) Os serviços deverão ser prestados, conforme especificações contidas no Anexo I do presente Edital.
b) Por ocasião do recebimento dos serviços, a Secretaria responsável, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proce-
der à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas 
do objeto licitado, obrigando-se a contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.
c) A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca dos serviços, quando na ocasião do recebimento, for constatado que a 
mesma encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.
d) O aceite dos serviços não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, 
ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.
e) Caso o serviço seja recusada ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regu-
larização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento.
f) A proponente vencedora fica obrigada aos acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado do contrato.
g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade com
as obrigações assumidas;
h) Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
i) Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerencia-
mento, resultantes da execução do contrato;
j) Exigir do Município, documento de autorização emitido pelo setor municipal competente, para a liberação dos produtos solicitados, a fim 
de comprovar o seu fornecimento.

2. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

a. A definição do objeto deste Contrato;
b. Tomar todas as providências necessárias à execução do presente Contrato;
c. Manter pessoas ou constituir Comissão Especial designada pelo Prefeito, visando à fiscalização da execução do contrato;
d. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a cláusula quarta do presente instrumento;
e. Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-financeiro inicialmente estabelecido, mediante 
requerimento formal da protocolado pela CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;
f. Providenciar a publicação resumida do contrato até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura;
g. Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento dos itens objeto do presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, de acordo com a Lei n. 
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8.666/93, n. 10.520/02 e Decreto Municipal n. 6.781/19, aplicar as seguintes sanções:
a. Advertência;
b. Multa, de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do Edital PP n. 13/2022 ou do presente 
contrato;
c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do inte-
ressado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

3. O atraso injustificado no fornecimento dos materiais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por 
dia de atraso.

4. A multa referida acima não impede que a CONTRATANTE aplique as outras sanções previstas em Lei.

5. Nos termos do artigo 7° da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado no prazo estipulado, não celebrar o contra-
to, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado nos sistemas de cadastramento de forne-
cedores, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:
a. Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XVII, do art. 78, da Lei n. 8.666/93;
b. Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização 
a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
c. Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

2. O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de 
rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial.

3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa.

4. Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente 
conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei n. 8.666/93 e alterações, sem que 
assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

1. Na execução deste contrato aplicar-se-á a Lei n. 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos gerais do direito público, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

2. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos.

3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos
princípios gerais do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

1. Fica eleito o foro da cidade de Taió (SC) para dirimir questões oriundas deste contrato, renunciando as partes, a qualquer foro que lhes 
possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor, para todos os 
efeitos de direito.

Mirim Doce, 03 de maio de 2022.

Contratante    Contratada
Bernardo Peron    Douglas Cunha
Município De Mirim Doce Cunha  Instal.Telef. Ltda Epp

Testemunhas :

Micheli Dos Santos    Nome: Horst Haake
CPF: 109.364.959-36    CPF: 527.838.399-20
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ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

1 -DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteiam o Processo Licitatório para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E UNIDADE BÁ-
SICA DE SAÚDE (01 EQUIPAMENTO EM CADA LOCAL), COM GRAVAÇÕES DIGITAIS INCLUSAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

1. DESCRITIVO TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS E LINHAS
EQUIPAMENTOS:
2. CONFIGURAÇÃO INICIAL DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS A SEREM LOCADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRIM DOCE, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MIRIM DOCE E UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE SIMÃO BERNARDO KESTRING (01 EQUIPAMENTO EM CADA LOCAL), COM GRAVAÇÕES DIGITAIS INCLUSAS:
2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS
O SISTEMA PROPOSTO DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS A SEGUIR:
• A PROPONENTE deverá informar o nome do fabricante e o modelo do Sistema ofertado.
• A configuração mínima do equipamento a ser locado na Prefeitura é: 30 linhas digitais, 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 2 ramais 
digitais, 4 telefone IP proprietários, licença para 30 troncos IP e 32 ramais IP. Podendo expandir para 30 linhas digitais, 6 linhas analógicas, 
64 ramais analógicos, 2 ramais digitais e 4 ramais proprietários.
• A configuração mínima do equipamento a ser locado na Secretaria da Saúde é: 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 2 ramais digitais, 
4 telefone IP proprietários, licença para 6 troncos IP e 32 ramais IP. Podendo expandir para 6 linhas analógicas, 64 ramais analógicos, 2 
ramais digitais e 4 ramais proprietários.
• A configuração mínima do equipamento a ser locado na Secretaria da Educação é: 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 2 ramais 
digitais, licença para 6 troncos IP e 32 ramais IP. Podendo expandir para 6 linhas analógicas, 64 ramais analógicos e 2 ramais digitais.
• A configuração mínima do equipamento a ser locado no Posto de Saúde do Centro é: 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 2 ramais 
digitais, licença para 6 troncos IP e 32 ramais IP. Podendo expandir para 6 linhas analógicas, 64 ramais analógicos e 2 ramais digitais.
• A configuração mínima do equipamento a ser locado na Secretaria Municipal de Agricultura é: 6 linhas analógicas, 32 ramais analógicos, 2 
ramais digitais, licença para 6 troncos IP e 32 ramais IP. Podendo expandir para 6 linhas analógicas, 64 ramais analógicos e 2 ramais digitais.
• Os equipamentos que compõem o Sistema proposto devem ser novos e de última geração, estando em linha de comercialização pelo 
fabricante na data de abertura desta licitação.
• O Sistema proposto deve ser fornecido com todo o hardware e software necessário ao pleno funcionamento da solução, sendo que o 
software deve possuir licença de uso por tempo indeterminado.
• Plano de Face do Sistema, indicando os seus módulos componentes e slots, com respectivas modularidades e identificação das simbologias 
adotadas, discriminando os slots em uso e os destinados à expansão.
• O PABX de cada unidade deverá acompanhar uma (total de 5) gravações de atendimento digitais automáticas personalizadas (a serem 
confeccionados conforme texto da CONTRATANTE), produzidas em estúdio profissional com frequência mínima de 8khz, 16bits e formato 
wave;
• Plano de Face do Sistema, indicando os seus módulos componentes e slots, com respectivas modularidades e identificação das simbologias 
adotadas, discriminando os slots em uso e os destinados à expansão.
• O Sistema proposto deve estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras em vigor, controladas pela ANATEL – Agência Nacional 
de Telecomunicações, no que concerne a:
• Empregar tecnologia digital do tipo CPA-T;
• Possibilitar a Discagem Direta a Ramal (DDR), conforme definido pela Prática TELEBRÁS 220-600-725, através de todas as linhas troncos 
de entrada, vetado o uso de “hardware” externo adicional;
• Possuir características funcionais básicas e características técnico-operacionais para CPCT tipo PABX CPA-T;
• Possuir Certificado de Homologação expedido pela ANATEL, em conformidade com a Resolução ANATEL 242/2000.
• As ligações de entrada dirigidas diretamente a um ramal (chamadas DDR) que não forem atendidas em até 30 (trinta) segundos deverão 
ser encaminhadas automaticamente para a telefonista ou para um ramal ou grupo de ramais de atendimento.
• A interligação com a rede pública de Telefonia deverá obedecer aos padrões da(s) Operadora(s) local(is) e deve suportar sinalizações de 
troncos analógicos (multifrequenciais e decádicos) e troncos digitais com as centrais públicas.
• A Unidade Central de Processamento (CPU) do sistema deve possuir processador de no mínimo 32 bits.
• Plano de Numeração: A CPCT deverá exercer a função de Central Local – CL, para cursar os tráfegos originados e terminados entre os 
seus próprios ramais, e entre estes e a Rede Pública, e de Central Trânsito - CT, para encaminhamento de chamadas de/para Centrais Locais 
instaladas em outras Unidades da Receita Federal.
• A CPCT deverá possibilitar a implantação de um plano de numeração específico, onde o primeiro dígito discado a partir de um ramal da 
CPCT, imediatamente após o tom de linha interno, deverá ter o seguinte significado:
1 - consulta e transferência ou reserva técnica
2 - acesso a ramal interno (MCDU)
3 - acesso a ramal interno (MCDU)
4 - acesso a ramal interno (MCDU)
5 - reserva técnica
6 - reserva técnica
7 - acesso à rede privativa
8 - acesso à rede privativa
9 - acesso à mesa da telefonista
0 - acesso à Rede Pública de Telefonia
• O Sistema proposto deve possibilitar a implantação de dualidade de seus módulos principais e memória, com características idênticas de 
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hardware e software e com fontes de alimentação independentes, evitando que qualquer problema no sistema cause sua interrupção. Qual-
quer alteração na configuração do sistema deve ser atualizada nos dois módulos simultaneamente e, em caso de falha em um dos módulos, 
o outro deverá manter a operacionalidade do sistema, não afetando o desempenho e o funcionamento do mesmo como um todo, ou seja, 
as ligações em curso não devem ser desconectadas.
• O Sistema proposto deverá possibilitar a implementação de bastidores/estágios remotos, que devem ser entendidos como uma extensão 
do sistema principal. O sistema remoto deverá possuir módulo de sobrevivência, permitindo que em caso de perda de comunicação com o 
sistema principal ainda haja comunicação ramal-ramal entre todos os ramais do modulo remoto. A utilização de bastidores/estágios remotos 
poderá ser objeto de contratação futura, a critério da Receita Federal.
• Todas as facilidades de ramais, plano de numeração, data/hora do sistema e demais programações de possíveis estágio remotos futuros 
devem poder ser realizadas de maneira centralizada, sendo aplicados automaticamente ao sistema principal e ao estágio remoto, ou seja, 
a configuração realizada no sistema principal será automaticamente assumida pelo estágio remoto, sem necessidade de replicação de in-
formações/comandos.
• O Sistema deve possibilitar a implementação de aplicações adicionais (Correio de Voz, Atendimento Automático, DAC) no sistema principal, 
com possibilidade de utilização de todas as suas facilidades por todos os ramais do sistema, sem perda do hardware principal do sistema.
• Capacidade de manusear todas as chamadas sem bloqueio (sistema non-blocking).
• Possuir memória suficiente para manusear todas as chamadas com grau de serviço aceitável, inclusive nos horários de pico, bem como 
para acomodar todas as funcionalidades do sistema proposto e com reserva suficiente para crescimento futuro.
• Possuir tecnologia digital e arquitetura (hardware e software) modular, observando-se o que se segue:
• Deve ser possível a inserção ou extração de cartões ou módulos de troncos ou ramais com o Sistema em funcionamento normal, sem que 
isso cause danos ou falhas devido a transitórios elétricos. Esse requisito não se aplica ao cartão CPU.
• Plataforma de software única para as configurações iniciais e finais aqui estipuladas. Entende-se como tal, que não haverá necessidade de 
substituição do software existente, podendo haver somente acréscimos de facilidades/recursos e reconfigurações de sistema.
• Deverá possibilitar o back-up dos dados de memória em memória não volátil, para recarga automática do sistema quando necessário.
• Deverá poder se integrar a uma rede homogênea (composta por sistemas iguais), como em redes heterogêneas (composta por outros 
modelos e/ou sistemas de fabricantes diversos), formando uma única rede corporativa digital de voz e dados, mantendo-se os principais 
recursos e facilidades.

• Deverá comportar-se como um sistema único, independentemente do número de sites, de maneira de que todas as funcionalidades e 
recursos devem estar disponíveis em qualquer ponto da rede, no caso de ser integrante de uma rede corporativa homogênea (sistemas 
idênticos interligados entre si).
• Possibilidade de centralização em um único ponto da rede as chamadas telefônicas, mesmo DDR, sendo roteadas aos usuários finais de 
forma automática, através de software de rede do Sistema.
• Preferencialmente, possuir recurso para operar como multi-PABX, com operação independente, com linhas troncos exclusivas, numeração 
de ramais independente e telefonistas exclusivas.
• Possuir capacidade de operar com módulos remotos de ramais, com centralização dos troncos de entrada/saída e telefonistas, no módulo 
principal. Todas as chamadas DDR devem ser encaminhadas automaticamente aos ramais, independentemente de sua localização.
• Possibilitar o uso de rotas analógicas ou digitais para todos os troncos e interligações e também possibilitar rotas alternativas para as 
chamadas, de forma totalmente transparente para os usuários, caso a rota principal esteja congestionada, ocupada ou com problema. Esta 
rota alternativa poderá ser a Rede Pública de Telefonia, no caso da rede corporativa apresentar problemas de congestionamento.
• Possibilitar a implementação de Rotas de Menor Custo (LCR - Least Cost Route) para todos os troncos e interligações. Entende-se por 
Rota de Menor Custo a capacidade do Sistema de estabelecer automaticamente a rota mais econômica em função da Rede Corporativa do 
Estado, das operadoras de telefonia, do horário, dia da semana, etc., baseada no número do assinante remoto, totalmente transparente 
para o usuário.
• O Sistema deve permitir o processamento de chamadas com procedimentos de marcação de, no mínimo, 19 dígitos, baseando-se no artigo 
36 do Anexo à Resolução no 86, de 30 de dezembro de 1998 (Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, 
editado pela ANATEL.
• Permitir a utilização de aparelhos telefônicos digitais e analógicos (multifreq-êncial), sendo que todas as facilidades do sistema, exceto 
aquelas específicas para aparelhos digitais, devem ser acessadas por qualquer tipo de aparelho telefônico.
• Possuir solução de terminais móveis digitais proprietários funcionando como ramais sem fio (wireless) da central.
• Efetuar a indicação de número de assinante A no display de telefones analógicos e digitais.
• Possibilitar a implantação futura de aparelhos telefônicos do tipo IP proprietários da central telefônica, com display para informação de 
número de assinante A e nome quando este for um ramal da central.
• Os telefones IP terão que obrigatoriamente suportar os padrões SIP.
• Reconhecer os procedimentos de seleção decádica e multifreq-encial dos aparelhos telefônicos.
• O plano de numeração dos ramais deverá ser composto por no mínimo 04(quatro) dígitos.
• Garantia de sigilo absoluto nas comunicações internas através de seus circuitos.
• Possuir capacidade de gerenciamento centralizado (quando integrante de uma rede homogênea), onde toda a configuração, programação, 
manutenção, análise de tráfego, alarmes, etc., serão manipuladas a partir de um único microcomputador conectado à rede.
• Capacidade de interligação com outros Sistemas do mesmo fabricante ou de outros fabricantes através da tecnologia VoIP (Voz sobre IP), 
utilizando interfaces internas do tipo gateway, suporte à implementação de telefones IP, protocolo SIP.
• Possuir modem interno padrão ITU-T V.32bis ou V.90 para configuração, diagnóstico e manutenção remota do sistema, possibilitando 
efetuar alterações no sistema, monitorações, análise e correção de falhas, através de microcomputador.
• O acesso remoto ao sistema através de modem deve ser protegido por senha e outros mecanismos de segurança.
• Possibilitar o acesso e integração do sistema à rede local da Receita Federal através de portas Ethernet e protocolos TCP/IP, com interface 
802.3 (10Base-T) ou 802.3u (100Base-TX).
• Na transmissão de voz compactada, a voz deve ser comprimida no site de origem e descompactada somente no site onde se encontra o 
ramal de destino, independentemente da existência ou não de sites intermediários.
• Capacidade de implantação de ramais telefônicos digitais sem fio (wireless) com acesso ao Sistema através de estações rádio base (ERBs), 
devidamente homologado junto à ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações.
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• O Sistema deve permitir a seleção e encaminhamento de chamadas para diferentes operadoras de longa distância, com facilidade de 
supressão do código da operadora.
• A desconexão das ligações deverá ser do tipo simples, ou seja, a ligação será desfeita pelo primeiro que repor o monofone no gancho, ou 
no caso de comunicação de dados, pela primeira porta que receber um código de desconexão.
• A CPCT deverá permitir a configuração do tempo para reconhecimento da tecla “Flash” de 100ms a 300 ms.
• A CPCT deverá suportar os seguintes protocolos de comunicação de telefonia:
a) sinalização por canal associado – CAS, com sinalização de registro MFC-5C e sinalização de linha R2 digital para os entroncamentos digi-
tais di, conforme recomendações SDT 210.110.703, SDT 210.110.702 e SDT 210.110.706 da Telebrás;
b) sinalização por canal comum – CCS, com sinalização DSS1 para circuitos digitais ISDN (RDSI) PRI e BRI, conforme recomendações Q.921 
e Q.931 do ITU-T;
c) sinalização Loop DC, com inversão de polaridade
d) sinalização FSK ou DTMF para identificação do número chamador.
e) troncos IP, padrão SIP.

• As CPCTs cujas interfaces de linhas e ramais fizerem uso de conectores do tipo RJ-45/RJ-11 só serão aceitas se a relação entre conectores 
e linhas/ramais for de um para um, ou seja, para cada linha/ramal da configuração ofertada deve existir disponível um conector tipo RJ.
• As CPCTs que fizerem uso de comunicação tipo IP para fazer a conexão entre sua CPU e seus terminais/consoles de atendimento devem 
prever o fornecimento de um switch de rede para atender a tal condição, tendo em vista que não será autorizada o uso da nossa infraes-
trutura de rede local para conexão com a central telefônica.
• Os sistemas baseados sobre estas plataformas de software livre (ex. Asterisk) não possuem garantia consistente de continuidade e 
segurança, em virtude de seu desenvolvimento ser baseado na interação de diversos membros de uma “comunidade”. Com isto, as vul-
nerabilidades de aplicações desenvolvidas sobre tais plataformas podem colocar em risco a continuidade e principalmente a segurança da 
comunicação na instituição e, por este motivo, a oferta deste tipo de software não será aceita.
• Não serão aceitos sistemas baseados em NUVEM/VOIP/CLOUD.
2.2. FACILIDADES
2.2.1. Facilidades do Sistema:
• Possuir no mínimo 06 (seis) classes de serviços de ramais, de maneira a atribuir diferentes níveis de restrição para acessar as funções, 
bem como autorização de tráfego.
• Possuir segurança para transmissão de dados.
• Possuir backup de programa e dados alteráveis (data base) com atualização automática a cada mudança na base de dados do sistema.
• Possibilidade de definir diferentes rotas para chamadas de entrada e/ou saída, bem como definição de privilégio para obtenção de rotas 
em função de categorização do ramal.
• As rotas de saída devem possibilitar: discagem direta por multifrequencial, pós-discagem; com conversão de tom de tecla para pulso 
decádico.
• O Sistema deve prover reconhecimento do número telefônico do chamador ANI (Identificação Automática do Número) em chamadas 
DDR (desde que enviado pela central pública), apresentando-o nos aparelhos digitais, analógicos, DECT e IP com “display” e consoles das 
telefonistas.
• Em chamadas internas a rede, pertencente ou não ao mesmo site, deve ser exibido no display dos aparelhos telefônicos e console/ter-
minais de telefonistas, nome e número do usuário do ramal chamador. Informações de data e hora deverão ser exibidas sempre que os 
aparelhos digitais estiverem em repouso.
• Todas as informações apresentadas no “display” dos aparelhos digitais e console de telefonista, devem ser obrigatoriamente em português.
• O Sistema deve permitir o bloqueio e desbloqueio de ligações a cobrar, incluindo chamadas DDR e de serviços especiais (0900, 0300, auxí-
lio à lista, etc.), dependendo da categoria à qual o ramal pertença. A implementação da facilidade deverá ser por programação do Sistema, 
sem o uso de “hardware” adicional. Essa facilidade se aplica a todas as operadoras existentes.
• Possibilidade de descentralizar troncos em todos os sites, a fim de equalizar o tráfego nos entroncamentos de rede. Os troncos poderão 
ser de entrada, saída, bidirecional, DDR, analógicos, digitais, etc.
• Deverá ser possível inserir ou suprimir dígitos aos números discados, a fim de adequar situações operacionais e opções definidas pela 
Receita Federal.
• Redirecionamento de chamadas DDR para a telefonista, no caso de: expirar o tempo decorrente de chamada; número desconhecido; 
ramal ocupado e não responde.
• Redirecionamento de chamadas DDR para um ramal pré-programado pertencente a um grupo de ramais, no caso de ramal ocupado ou 
por não atendimento.
• Possuir discriminador de chamadas à rede pública: através de classes de tráfego (local, DDD, DDI); discriminação de rotas; discriminação 
de acesso a números especiais; de modo a viabilizar as seguintes categorias de assinantes:
1) IRRESTRITO: poderão efetuar, automaticamente, chamada local, nacional (sistema DDD) e internacional (sistema DDI) para terminais 
fixo ou celular, após a discagem de código de acesso.
2 IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI: somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas locais e nacionais (sistema DDD) para 
terminais fixo ou celular, após a discagem de código de acesso.
3) IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI E RESTRIÇÃO AO TRÁFEGO DDD: somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas 
locais para terminais fixo e celular e para áreas nacionais – DDD previamente definidas, com ou sem bloqueio a celular, após a discagem 
de código de acesso.
4) IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI E DDD: somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas locais para terminais fixo ou 
celular, após a discagem de código de acesso.
5) IMPEDIDO DE ACESSO AO TRÁFEGO DDI E DDD COM RESTRIÇÃO A CELULAR: somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas 
locais para terminais fixo, após a discagem de código de acesso.
6) SEMI-RESTRITO: somente poderão efetuar, automaticamente, chamadas internas e, via telefonista, chamadas externas.
7) RESTRITO: somente poderão efetuar chamadas entre os ramais do Sistema.
• A programação dos parâmetros do Sistema deve ser realizada através do console de telefonista ou de terminal de serviço baseado em 
microcomputador.
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• Possuir toques de campainha diferenciados para: chamadas internas, chamadas externas e rechamada automática.
• Permitir que um usuário habilite através de código PIN (Personal Identification Number), todas as características de seu ramal de origem, 
em qualquer ponto do Sistema proposto, sendo sempre bilhetado pelo seu código de origem, e não ao ramal físico onde se fez a ligação.
• O Sistema deve possibilitar serviço noturno de modo que as chamadas externas encaminhadas através das telefonistas ausentes, sejam 
automaticamente dirigidas a ramal ou grupos de ramais pré-determinados.
• Deverá ser possível programar uma agenda central no Sistema para acesso a pelo menos 100 (cem) destinos.
• Possuir agenda de nomes que possibilite a indicação de número e nome, associados a todos os ramais do Sistema, quando em chamadas 
internas dirigidas a aparelhos telefônicos com “display”.
• O Sistema deve possibilitar que ramais para fax sejam programados especificamente para lidar com as informações enviadas por fax.
• O Sistema deve ser compatível com o protocolo de interligação Q-SIG e/ou DPNSS, conforme padronização ITU-T/ETSI, visando a trans-
parência mínima de recursos entre sistemas heterogêneos interligados.
• Possibilitar a implantação de música de espera para chamadas retidas pela telefonista/usuário e quando em processo de consulta e trans-
ferência entre ramais. Deverá ser possível programar música de espera originada por fonte externa ao sistema (rádio, tocador de CD, etc.) 
ou interna.
• Possuir sistema que permita a gravação e reprodução contínua de mensagens institucionais, programáveis pelo usuário.
2.2.2 Facilidades de Ramais
As facilidades a seguir podem ser designadas e utilizadas por ramais individuais ou grupos de ramais e se aplicam a ramal analógico, digital 
ou sem fio.
• Chamada para a telefonista – acesso à telefonista através de um único dígito.
• Interligação automática entre ramais – acesso automático a qualquer ramal do Sistema.
• Transferência de chamada – capacidade de transferir ligações internas ou externas a outro ramal, antes ou após o ramal chamado atender.
• Captura de chamada – as chamadas destinadas para um ramal podem ser capturadas por outros ramais independentes de pertencer ou 
não ao grupo do ramal chamado.

• Redirecionamento automático de chamadas – redirecionamento automático de chamadas para outro ramal, por não atendimento, ausente 
ou ocupado.
• Rediscagem do último número discado – rediscagem, por meio de uma única tecla, do último número discado (interno ou externo).
• Chamada em espera para ramal ocupado - com indicação por tom especial ou display e com possibilidade de proteção contra chamada 
em espera.
• Retorno automático de chamadas (ramal ocupado ou não atende) – as pessoas que efetuarem chamadas para um ramal ocupado ou que 
não atende podem solicitar o retorno automático da chamada.
• Estacionamento de chamadas – chamadas em curso poderão ser “estacionadas” temporariamente, para posterior retomada ou captura 
por outro ramal.
• Rechamada – após um período predeterminado, as chamadas que foram estacionadas ou transferidas sem resposta, voltam a chamar o 
ramal inicial. As chamadas transferidas para ramal ocupado também devem retornar ao ramal inicial.
• Rechamada automática para ramal – reserva automática de um ramal quando ocupado ou não atende, através de uma chamada de re-
torno automática.
• Consulta – consultar um outro destino nas chamadas externas de entrada e saída, e internas. Parte retida com música em espera.
• Consulta Pendular - possibilidade de alternar entre dois participantes (interno e/ou externo) através de código de 1 (hum) dígito; parte 
retida com música em espera.
• Conferência a três – entre participantes internos e/ou externos, com tom de advertência.
• Conferência múltipla entre ramais.
• Acesso a duas linhas - atendimento simultâneo de duas chamadas, com uma sendo colocada em espera.
• Discagem abreviada de números individual - para que ramais especialmente habilitados possam efetuar chamadas locais, nacionais ou 
internacionais para diversos assinantes pela seleção de no máximo 03 (três) dígitos.
• Siga-me – redirecionar uma chamada de entrada de um ramal ou grupo de ramais, para um número designado, interno ou externo.
• Proteção para transmissão de dados – os ramais de dados deverão ser protegidos contra intercalação, de maneira fixa ou iniciado através 
de código.
• Grupos de usuários – formação de grupos de usuários por ramais analógicos ou digitais.
• Grupos chefe/secretária – agrupamento de ramais multi-chefe / multi-secretária.
• Busca em grupo – grupo de ramais podendo ser acessado de maneira cíclica, fixa ou pré-definida, através de um número comum de grupo 
ou por seus números individuais.
• Cadeado Eletrônico – Possibilidade de qualquer ramal do Sistema ser habilitado ou desabilitado pelo seu usuário para efeito de estabele-
cimento de chamadas externas.
2.2.3. Facilidades para a Telefonista
• Atendimento seletivo de chamadas
• Indicação de chamada em espera
• Transferência rápida de chamadas (sem anúncio)
• Transferência de chamadas com anúncio
• Rediscagem do último número discado
• Preparação de discagem sem retirada do monofone do gancho
• Discagem abreviada de números através da agenda
• Intercalação quando o ramal e/ou tronco está ocupado
• Chamada em espera para ramal ocupado
• Permitir retenção de chamada de entrada para efetuar consultas e transferências
• Estacionamento de chamadas
• Rechamada em ramal ocupado
• Consulta e consulta pendular
• Conferência
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• Acesso a listas telefônicas
• Comutação automática e manual para o serviço noturno

3. TERMINAL DE OPERADORA – TELEFONE PROPRIETÁRIO (01 EQUIPAMENTO EM CADA LOCAL)
Deverá ser possível a instalação de aparelho telefônico abaixo descrito, dentro das seguintes condições, sem necessidade de equipamentos 
adicionais para extensão de enlace ou regeneração de sinais:
• Possuir certificado de homologação junto à ANATEL, em conformidade com a Resolução 242/2000.
• Possuir teclado alfanumérico.
• Possuir no mínimo 10 (dez) teclas de funções programáveis pelo usuário;
• Possuir display alfanumérico do tipo LCD, com contraste ajustável e capacidade mínima de duas ou mais linhas de caracteres, que possi-
bilite indicação de data, hora, número chamado, nome do ramal chamador e número do assinante externo chamador.
• Efetuar monitoração do status das chamadas.
• Possuir viva-voz e possibilitar a programação de "chefe-secretária".
• Possuir controle de volume.
• Estabelecer ligações sem retirada do monofone do gancho.
• Possuir sinalização acústica ou visual de uma segunda ligação, interna ou externa, a ele dirigida.
• Possuir conector terminal padrão RJ-11.
• Possuir tecla mute e rediscagem.
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Modelo

prefeitura

DECRETO Nº 157 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872112

DECRETO Nº 157/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MAYARA DECKER KEGLER, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial conforme Leis Muni-
cipais nºs: 971/90, 1.513/2002, Lei Orgânica Municipal e demais normas legais que dispõem sobre a matéria,

DECRETA:
Art.1º - Fica exonerada a Servidora MAYARA DECKER KEGLER, nomeada pelo Decreto nº 225/2021 de 02 de agosto de 2021, do cargo 
comissionado de Assessora Administrativa, lotada no Departamento de Saúde do Município de Modelo/SC, de conformidade com as dispo-
sições legais.

Parágrafo Único: A servidora manteve suas atividades no cargo até a dada de 03/05/2022.

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

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

Modelo (SC), aos 03 de maio de 2022.

DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado e Publicado na data supra:

CLEBER EBERHART
Secretário de Administração e Fazenda

LEI MUNICIPAL Nº 2.574/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869032

LEI MUNICIPAL Nº 2.574/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM E OS PROCEDIMENTOS PARA ACESSO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA 
DE ESTABELECIMENTOS QUE PRODUZAM BEBIDAS E ALIMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”, NO MUNICÍPIO DE MODELO (SC).

DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal de Modelo – Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais,

Faço saber, que a Câmara de Vereadores de Modelo SC, votou, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica modificado o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, que fixa normas de inspeção sanitária, no Município de Modelo (SC), para 
a industrialização, o beneficiamento e a comercialização de bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal, e dá 
outras providências.

Parágrafo único. Esta Lei está em conformidade à Lei Federal nº 9.712/1998 e ao Decreto Federal nº 5.741/2006, que constituiu o Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, suas alterações e Instruções Normativas provenientes do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Art. 2º A inspeção sanitária das bebidas e alimentos de consumo humano de origem animal e vegetal refere-se ao processo sistemático de 
acompanhamento, avaliação e controle sanitário, compreendido da matéria-prima até a elaboração do produto final e será de responsabili-
dade da Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Modelo (SC).

Art. 3º Caberá ao Serviço de Inspeção do Município de Modelo (SC), dentro de sua jurisdição, a responsabilidade das atividades de inspeção 
sanitária e atenção a sanidade agropecuária.

§ 1º A Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Modelo (SC) atuará em parceria com os demais municípios através do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Meio Ambiente – CIDEMA, em cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina 
e a União para facilitar o desenvolvimento de atividades relativas à inspeção sanitária, em consonância ao SUASA.
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§ 2º Após a adesão do Serviço de Inspeção Municipal – SIM ao Sistema Brasileiro de Inspeção - SISBI, os produtos inspecionados pelo 
serviço de inspeção municipal poderão ser comercializados em todo o território nacional.

Art. 4º Estão sujeitos à inspeção prevista nesta lei:

I - Carnes e seus derivados
II - Leite e seus derivados
III - Mel e seus derivados
IV - Ovos e seus derivados
V - Pescado e seus derivados
VI - Frutas, hortaliças e seus subprodutos
VII - Cereais e seus subprodutos
VIII - Bebidas
IX -Outros produtos de origem animal e vegetal

§ 1º A inspeção sanitária se dará:

I - nos estabelecimentos que recebem, matérias-primas, produtos, sub-produtos e derivados, de origem animal e vegetal para beneficia-
mento ou industrialização, com o objetivo de obtenção de alimentos e bebidas para comercialização, excluídos restaurantes, padarias, 
pizzarias, bares e similares;

II - nas propriedades rurais fornecedoras de matérias-primas de origem animal e vegetal, em caráter complementar e com a parceria da 
defesa sanitária animal e vegetal, para identificar as causas de problemas sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos no es-
tabelecimento industrial.

§ 2º A inspeção sanitária é um serviço oficial, devendo ser executada por funcionário público devidamente habilitado, do quadro da Se-
cretaria de Agricultura do Município de Modelo (SC), do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Meio Ambiente 
- CIDEMA, e ou de cooperação e assistência com as demais instâncias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.

3º Os empregados ou servidores públicos contratados ou designados para integrar a equipe responsável pela inspeção e fiscalização sani-
tária terão suas funções estabelecidas na forma do regulamento desta lei, por resoluções do CIDEMA e da legislação Federal, Estadual e 
municipal vigentes.

Art. 5º Para acesso ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM o estabelecimento deverá apresentar requerimento dirigido ao responsável no 
Município, solicitando a inspeção e atender a toda documentação exigida pelo processo registro.

Art. 6º As instalações do estabelecimento processador de alimentos obedecerão preceitos mínimos de construção, equipamentos e práticas 
de fabricação, e sua especificação será estabelecida pela regulamentação desta lei e resoluções do CIDEMA.

Art. 7º A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos deverão seguir padrões de sanidade e fabricação definidos em regulamen-
to, portarias, instruções normativas e manuais específicos.

Art. 8º A fiscalização sanitária refere-se ao controle sanitário das bebidas e produtos alimentícios de origem animal e vegetal após a etapa 
de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final e será de respon-
sabilidade da Vigilância Sanitária do Município de Modelo (SC), incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares e se dará em 
consonância ao estabelecido na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990.

Art. 9º Todas as ações da inspeção e da fiscalização sanitária serão executadas visando a segurança alimentar e a educação sanitária, 
buscando o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva agropecuária e da sociedade em geral, no cumprimento de normas e 
regulamentos estabelecidos pelo Serviço de Inspeção e pela Vigilância Sanitária do Município e pelo CIDEMA em consonância com a legis-
lação vigente.

§ 1º Para tanto, buscar-se-á a cooperação com as demais instâncias do SUASA, instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e ex-
tensão.

§ 2º A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade entre a 
inspeção e fiscalização sanitária.

Art. 10. A segurança alimentar e nutricional abrange a produção, o processamento e a industrialização, a comercialização, a distribuição, o 
consumo de alimento seguro, a utilização biológica dos alimentos, incluindo-se a água e as sementes, e sua relação holística com o desen-
volvimento humano, a informação e a biodiversidade.

Parágrafo único. Poderá ser criado, por meio de Decreto, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA, que será 
a instância de discussão, sugestão e definição de assuntos ligados a execução dos serviços de inspeção e fiscalização sanitária e sobre a 
criação de regulamentos, normas, portarias e outros.

Art. 11. Será criado um sistema único de informações sobre todo o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária.

Parágrafo único. Será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e da Vigilância Sanitária a alimentação e manutenção do 
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sistema único de informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do respectivo município.

Art. 12. Os recursos para aplicação da presente lei ficarão por conta do orçamento vigente.

Art. 13. Os casos omissos ou de dúvidas que surgirem na execução da presente Lei, bem como a sua regulamentação, serão resolvidos 
através de resoluções e decretos baixados pela Secretaria de Agricultura, após debatido no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional – COMSEA.

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 1.473/2001, de 10 de outubro de 2001.

Gabinete do Prefeito Municipal de Modelo (SC),
03 de maio de 2022.

DIRCEU SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada e Publicada.

Cleber Eberhart
Secretário de Administração
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AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO 1177/2022 TOMADA DE PREÇO 005/2022
Publicação Nº 3869266

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3A64D46B4C75D97B561E01F10787A631B6C1D5E8

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO 
Aviso de Licitação 

 
Modalidade  Tomada de Preço Nº 5/2022  Processo 1177/2022 
Objeto: TOMADA DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO PARA 
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO LAR, TOTALIZANDO UMA CONSTRUÇÃO DE 53,38 m², 
CONFORME PROJETO, MEMORIAL E ORÇAMENTO 
Os envelopes serão recebidos até às 13:30 horas do dia 25/05/22, na Prefeitura Mun. de Modelo. 
 
Informações e edital na integra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 
1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:00, ou pelo site www.modelo.sc.gov.br 
Modelo/SC, . 
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AVISO DE PROCESSO LICITATÓRIO 1183/2022 TOMADA DE PREÇO 06/2022
Publicação Nº 3869367

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9B29ED50EBAD7A1C9880243E6BE0DE0FBD9C0B06

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO 
Aviso de Licitação 

 
Modalidade  Tomada de Preço Nº 6/2022 PROCESSO 1183/2022 
Objeto: TOMADA DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE 
PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, COM ÁREA DE 525M²COM ESPESSURA DE 10 CM, LOCALIZADO NA RUA EDWIN E. 
BERGER, ESQ,. RUA JOSÉ KASPER, LOTEAMENTO MORADO DO SOL, LOTE 01, QUADRA 84, NA CIDADE DE – MODELO / SC. 
Os envelopes serão recebidos até às 15:00horas do dia 25/05/22, na Prefeitura Mun. de Modelo. 
 
Informações e edital na integra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitações do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, 
Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:00, ou pelo site www.modelo.sc.gov.br 

Modelo/SC, . 
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EXTRATO DE CONTRATO 054/2022 PROCESSO 1203/2022
Publicação Nº 3870325

 

                   

 Estado de Santa Catarina 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO
 

 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 54 / 2022 
 
 
 
PROCESSO:  1203 /  2022 
 
MODALIDADE Nº:  Inexigibilidade /  2 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE COLETIVO E REGULAR 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER PACIENTES QUE NECESSITAM DE 
TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR FORA DO MUNICÍPIO DE MODELO, NOS CENTROS 
ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM FLORIANÓPOLIS - SC 
 
CONTRATADA:  REUNIDAS TRANSPORTES S.A 
 
VALOR DO CONTRATO:  19.947,55 (dezenove mil novecentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos ) 
 
VIGÊNCIA:  31/12/22 
 
 
 
AS DESPESAS DO PRESENTE CONTRATO CORRERÃO POR CONTA DO ORÇAMENTO 
VIGENTE DO MUNICÍPIO. 
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 1203/2022
Publicação Nº 3870171

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ECD920D3208DF1CB4BC3610F9F047CE0C7FB373E

 

 

    Rua do Comércio, nº. 1.304 – Centro – 89.872-000 – Modelo – SC – Fone: (49) 3365-3137     Fls. 1/2 
www.modelo.sc.gov.br 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE MODELO  CNPJ: 83.021.832/0001-11 

__________________________________________________________________________________ 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA 
 

Processo Licitatório nº. 1203/2022 Inexigibilidade nº. 002/2022 

 
1 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: 
1.1 – Para dar continuidade aos atendimentos dos pacientes do Fundo Municipal de Saúde, que 

necessitam fazer exames, consultas ou demais procedimentos médicos em outros municípios, e 
que não possuem condições financeiras para custear as despesas decorrentes desses 
deslocamentos, se faz necessário a aquisição e custeio de serviços de transporte regular 
intermunicipal. 
 

1.2 - Processo Licitatório nº. 1203/2022 Inexigibilidade nº. 002/2022 está fundamentado na Artigo 25 
da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
§ 1o Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de 
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. 
§ 2o Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor 
ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 
cabíveis. 

 
2 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 
2.1 - Aquisição de passagens para transporte coletivo e regular intermunicipal de passageiros, para 
atender pacientes que necessitam de tratamento médico hospitalar fora do município de Modelo, nos 
centros especializados de saúde. 
 
3 - EXECUTOR: 
3.1 – FORNECEDOR: REUNIDAS TURISMO S/A CNPJ 04.176.082/0001-80 – Endereço: Rua 
Herculano Coelho de Souza, nº 555, Bairro Reunidas, Caçador/SC. 
 
4 - RAZÃO DA ESCOLHA: 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE MODELO  CNPJ: 83.021.832/0001-11 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 - A empresa REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS inscrita sob o CNPJ de nº 
83.054.395/0001-32, (que possui como sociedade subsidiária integral a empresa REUNIDAS 
TURISMO S.A) e a empresa REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A inscrita sob o CNPJ de nº 
92.016.484/001-85, todas pertencentes aos mesmos proprietários e únicas concessionárias que 
executam as linhas objeto deste processo, conforme declaração do diretor do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros no Estado de Santa Catarina conforme declaração em anexo. 
 
5 - PREÇO:  
5.1 - O valor total do contrato será de R$19.947,55 (dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
5.2 – Os valores das passagens será o seguinte: 
 

Item Und: Especificação  
QUANT: VALOR: TOTAL:  

1 Und. Pinhalzinho/SC a Florianópolis/SC – 
convencional 

35 195,38 6.838,30 

2 Und. Florianópolis/SC A Pinhalzinho/SC  
Florianópolis/SC - convencional  

35 199,23 6.973,05 

3 Und. Pinhalzinho/SC  A Blumenau/SC – 
convencional 

15 199,79 2.996,85 

4 Und. Blumenau/SC a Pinhalzinho/SC – Convencional  15 209,29 3.139,35 
    TOTAL: 19.947,55 

 
 
 
6 - JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO: 
6.1 - Os preços são tabelados e estão de acordo com os preços para o ano de 2022, está compatível 
com o praticado pela empresa no balcão da rodoviária e no site da empresa. 
 
7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 – A dotação orçamentária necessária para este processo encontra-se reservada, e é a seguinte: 
 

Órgão Despesa Valor Descrição Cod. Cat. 
Econ. 

Cat. Econ. 

FUNDO MUNICIPAL 
DA SAUDE E 
DIRETORIA GER 

708 19.947,55 INEXIGIBILIDADE 339033010000 PASSAGENS 
PARA O PAÍS 

Valor Total Reservado 19.947,55 
 
7 - REGULARIDADE COM A SEGURIDADE SOCIAL E AO FGTS: 
7.1 - A empresa apresentou todas as certidões negativas dentro do prazo de validade.   
 
 
Modelo/SC, 02 de maio de 2022. 
                      
 
 
 

___________________________ 
GISELI  ELISA DA SILVA 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1185

TERMO ADITIVO N°001/2022 CONTRATO 025/2021 PROCESSO 215/2021
Publicação Nº 3870520

 

 

 
Rua do Comércio, 1304 – Centro – 89.872-000 – Modelo – SC – Fone: (49) 3365-3137 - Fls. 1/3 

www.modelo.sc.gov.br 

 Estado de Santa Catarina 
 MUNICÍPIO DE MODELO 
 

 TERMO ADITIVO Nº. 001/2022 
CONTRATO Nº 025/2021 

 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2021, QUE ENTRE SI FAZEM 
DE UM LADO O MUNICÍPIO DE MODELO E A EMPRESA MODELO 
SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 
21/06/93, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE 
DO PREÇO. 

 
Termo Aditivo Contratual, que entre si celebram O MUNICIPIO DE MODELO, 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº. 83.021.832/0001-11, 
com sua sede na Rua do Comércio, nº 1304, neste ato representado Prefeito Municipal o 
Sr. DIRCEU SILVEIRA, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MODELO, Estado de 
Santa Catarina, com sede administrativa na Rua do Presidente Vargas, 20, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 11.511.812/0001-18, neste ato representado por sua Gestora, Senhora 
GISELI ELISA DA SILVA, doravante denominados CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa MODELO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Rua Nereu Ramos, 2454, Sala 02, Centro, na Cidade de Modelo – SC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 22.679.673/0001-52, neste ato representada por seu sócio 
administrador, Senhor DÉRCIO MENEGASSI, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, doravante denominada simplesmente CONTRADA, mediante sujeição 
mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital 
antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO: 
 
Por conveniência administrativa e de comum acordo entre as partes, fica aditado 

o contrato n° 025/2021, especialmente o constante na Cláusula Quarta, nos termos do 
parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93, estendendo o prazo de vigência do contrato 
de prestação de serviços até 31.12.2022.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE: 
 
Considerando a prorrogação do contrato, fica reajustado o preço, nos termos do 

requerimento da CONTRATADA, que fazem parte integrante do presente aditivo, no índice 
do IPCA acumulado no período de 12 meses - abril/2021 a março/2022 - em 11,30%, 
sendo aplicado o reajuste a partir de 1° de maio de 2022. 

 
Lote Item Descrição Und. Qdt. Vlr 

atual 
Valor 

reajustado 
Valor 
Total 

1 1 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 2 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS EPAGRI/CIDASC 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 3 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 
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 Estado de Santa Catarina 
 MUNICÍPIO DE MODELO 
 

 DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA REUNIDA 
MUNICIPAL GRISELDI MARIA MULLER 

1 4 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO JARDIM DE 
INFÂNCIA CANTINHO ALEGRE 

mês 08 120,00 
 

133,56 1.068,48 

1 5 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO LAR 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 6 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CRAS) 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 7 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO 
DE ESPORTES 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 8 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE 
ESPORTES COBERTA DO BAIRRO 
FLORESTA 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 9 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ARTES 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 10 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO 
TUTELAR 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 11 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (PROJETO CULTIVAR) 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

1 12 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO VIA ALARME NAS 
DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

mês 08 120,00 133,56 1.068,48 

 
O valor total do presente aditivo é de R$ 12.801,76 (doze mil, oitocentos e 

um reais e setenta e seis centavos). 
 
O presente termo aditivo decorre de autorização da administração municipal, e 

encontra amparo legal nos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições, firmadas no Contrato 

Administrativo Nº 025/2021 de e seus respectivos aditivos. 
Nenhuma modificação poderá ser introduzida no contrato sem o consentimento 

prévio do município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 
Quaisquer comunicações entre as partes com relação a assuntos relacionados a 

este contrato, serão formalizados por escrito, por carta ou ofício, em duas vias de igual teor 
e forma, uma das quais visadas pelo destinatário, o que constituirá prova de efetiva entrega. 
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 Estado de Santa Catarina 
 MUNICÍPIO DE MODELO 
 

 Para desempenhar as atribuições de “Fiscal do Contrato”, fica designo o 
servidor CLEBER EBERHART, para acompanhar e fiscalizar o presente contrato. 

Os recebimentos decorrentes do fornecimento objeto deste contrato deverão ser 
feitos diretamente ao representante legal do CONTRATADO. 

Os casos omissos a este contrato reger-se-ão pela legislação pertinente a 
matéria, as Leis Federais 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e 8.883/94. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 
 
Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de 

MODELO-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes 

das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Modelo (SC), aos 29 de abril de 2022. 

 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MODELO 
Dirceu Silveira 

Prefeito Municipal - Contratante 

 MODELO SISTEMAS DE SEGURANÇA 
LTDA - DÉRCIO MENEGASSI 

Sócio Administrador – Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 

 
Nome:  Nome: 

 
 
 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1188

Mondaí

prefeitura

DECRETO 5652/2022
Publicação Nº 3870768

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 5.652 DE 03 DE MAIO DE 2022
Abre Crédito Suplementar no Orçamento Vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a 
Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 3.748, de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica ABERTO Crédito SUPLEMENTAR no orçamento vigente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), segundo classificações 
abaixo discriminadas:

Órgão: 07.00 – SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.01 – Departamento de Esportes
Atividade: 1.006 – Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e Recreativos
Mod. Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (058) ............ R$ 30.000,00

Unidade Orçamentária: 07.03 – Departamento de Turismo e Lazer
Atividade: 1.007 – Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões Multi Uso
Mod. Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (065) ............ R$ 10.000,00

Art. 2º. Os recursos para atender os Créditos Suplementares acima especificados, decorrerão da redução, segundo classificações abaixo 
discriminadas:

Órgão: 07.00 – SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.01 – Departamento de Esportes
Atividade: 1.006 – Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e Recreativos
Mod. Aplicação: 3.3.50.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (055) ............ R$ 10.000,00
Mod. Aplicação: 4.4.50.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (057) ............ R$ 10.000,00
Mod. Aplicação: 4.5.90.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (059) ............ R$ 10.000,00

Unidade Orçamentária: 07.03 – Departamento de Turismo e Lazer
Atividade: 1.007 – Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões Multi Uso
Mod. Aplicação: 4.5.90.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (066) ............ R$ 10.000,00

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

DECRETO 5653/2022
Publicação Nº 3870771

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 5.653 DE 03 DE MAIO DE 2022
Abre Crédito Suplementar no Orçamento Vigente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;
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CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 3.748, de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica ABERTO Crédito SUPLEMENTAR no orçamento vigente, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), segundo classificações 
abaixo discriminadas:

Órgão: 07.00 – SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE, TURISMO E LAZER
Unidade Orçamentária: 07.06 – Departamento de Turismo e Lazer
Projeto: 1.007 – Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões Multi Uso
Mod. Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0300 – Aplicações Diretas (172) ............ R$ 200.000,00

Art. 2º. Os recursos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tem como origem o provável excesso de arrecadação apurado nas 
seguintes fontes de recursos:

I. 0300 – Recursos Ordinários – Superávit R$ 200.000,00

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

DECRETO 5654/2022
Publicação Nº 3870773

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 5.654 DE 03 DE MAIO DE 2022
Abre Crédito Suplementar no Orçamento Vigente.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 3.748, de 07 de dezembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica ABERTO Crédito SUPLEMENTAR no orçamento vigente, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), segundo clas-
sificações abaixo discriminadas:

Órgão: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 06.02 – Departamento de Ensino Infantil
Projeto: 1.022 – Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil
Mod. Aplicação: 4.4.90.00.00.00.0001 – Aplicações Diretas (026) ................ R$ 74.000,00

Órgão: 09.00 – SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 09.03 – Departamento de Serviços Públicos
Projeto: 2.026 – Atividades de Segurança Pública
Mod. Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0000 – Aplicações Diretas (101) ................ R$ 10.000,00

Órgão: 12.00 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 12.01 – Atividades de Atenção Básica em Saúde
Projeto: 2.061 – Serviços de Assistência à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC
Mod. Aplicação: 3.3.90.00.00.00.0002 – Aplicações Diretas (034) ................ R$ 76.000,00

Art. 2º. Os recursos no valor de R$ 160.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tem como origem o excesso de arrecadação apurado na se-
guinte forma:

I. 0000 – Recursos Ordinários R$ 10.000,00
II. 0001 – Receita de Impostos e Transf. de Impostos – Educação R$ 74.000,00
III. 0002 – Receita de Impostos e Transf. de Impostos – Saúde R$ 76.000,00

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí
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DECRETO 5655/2022
Publicação Nº 3871027

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 5.655 DE 03 DE MAIO DE 2022
Abre Crédito Especial no Orçamento Vigente.

O PREFEITO DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO, o cumprimento dos dispositivos do artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março 
de 1964;

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa contida no Artigo 11 da Lei Municipal nº. 3.748, de 07 de dezembro de 2021.

CONSIDERANDO, a autorização Legislativa da Lei Municipal nº. 3.763, de 03 de maio de 2022.
DECRETA:
Art. 1º. Fica ABERTO Crédito ESPECIAL no orçamento vigente, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), segundo classificações 
abaixo discriminadas:

Órgão: 15.00 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unid. Orçam.: 15.01 – Encargos Gerais do Município
Ação: 0.007 – Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres
Orçamento: Fiscal – Unidade de Medida: ano (manutenção) – Produto: ano
Meta Física: 01 – Execução: 2022
Função: 28 – Encargos Especiais
Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais
Programa: 0000 – Encargos Especiais
Fonte de Recursos: 0300 – Recursos Ordinários – Superávit
Projeto: 0.005 – Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres
Modalidade de Aplicação: 4.4.20.00.00.00.0300 – Transferências à União 173 85.000,00

Art. 2º. Os recursos no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para atender o crédito especial acima especificado tem como ori-
gem o superávit financeiro apurado no exercício anterior de acordo com as seguintes fontes de recursos:

I. 0300 – Recursos Ordinários – Superávit R$ 85.000,00

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

EDON ELVIN LENZ -LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI - PROCESSO CONDER N°461-2022 - MONDAI 
- SC

Publicação Nº 3867962

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI
PROTOCOLO CONDER N° 461/2022.
O Município de Mondaí/SC, em parceria técnica com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, em resposta ao 
requerimento, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar Federal nº 140/2011, Lei Estadual 
nº 14.675, de 13 de abril de 2009, Lei Complementar Municipal nº 69, de 17 de Setembro de 2019, Decreto Municipal nº 5.264 e 5.265 
de 30 de Outubro de 2019 e Resolução CONSEMA Nº 155, de 6 de Dezembro de 2019, com base no Protocolo N° 461/2022 do CONDER, 
concede a presente Licença Ambiental de Instalação - LAI à: EMPREENDEDOR:
NOME: EDON ELVIN LENZ
ENDEREÇO: LINHA LAJU, SC 386 BAIRRO: INTERIOR.
CEP: 89893-000 MUNICÍPIO: MONDAÍ ESTADO: SC
CNPJ/CPF: 827.502.039-53

PARA ATIVIDADE DE:
71.11.00 - Parcelamento de solo urbano: Loteamento localizado em municípios da Zona Costeira, assim definidos pela legislação específica, ou em municí-
pios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições:
a) não possua Plano Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto do parcelamento.
Potencial poluidor/degradador: M Porte médio: 1 < AU (7) < 5 (EAS)
EMPREENDIMENTO: EDON ELVIN LENZ – LOTEAMENTO LENZ
CNPJ/CPF: 827.502.039-53
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LOCALIZADA EM:
ENDEREÇO: LINHA LAJU, SC 386 BAIRRO: INTERIOR.
CEP: 89893-000 MUNICÍPIO: MONDAÍ ESTADO: SC
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude 27°04'01.1"S e Longitude 53°25'51.6"W

DA VIABILIDADE:
Condições gerais:
I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedi-
das de anuência do Município.
II. O Município, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso 
ocorra:
· Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
· A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
· Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
IV. Retificações e recurso administrativo relativos a presente licença deve ser encaminhada ao Município no prazo de 20 (vinte) dias contados 
da data de comunicação de expedição da presente licença. PRAZO DE VALIDADE:
PRAZO DE VALIDADE DA LICENÇA: 24 (vinte e quatro) meses. DOCUMENTOS EM ANEXO:
Anexo à esta licença encontra-se o parecer da equipe técnica do CONDER, o qual apresenta demais informações bem como as condicio-
nantes e deverá obrigatoriamente ser vinculado a esta. Parecer anexado no Despacho Nº 7, do Protocolo N° 461/2022. LOCAL, DATA E 
ASSINATURA:
MONDAÍ/SC, 29 DE ABRIL DE 2022. PAULO ROGÉRIO DE ANHAIA
Engenheiro Agrônomo/CREA/SC 092802-3
Município de Mondaí - SC

LEI COMPLEMENTAR Nº 78, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868868

LEI COMPLEMENTAR Nº. 78, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a simplificação e consolidação dos procedimentos relativos a alvarás e licenças para o exercício de atividade econômica e não 
econômica no município e estabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar institui os alvarás e licenças para exercício de atividade econômica e não econômica, regulamenta o proce-
dimento simplificado para abertura, registro e alteração de negócios e estabelece outras providências necessárias para o desenvolvimento 
dos empreendimentos no Município.

Art. 2º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - consulta de viabilidade para instalação: ato pelo qual o Município, mediante requerimento formal ou eletrônico, informa sobre os requi-
sitos e impedimentos para o exercício de atividade econômica no território municipal, sendo este requisito essencial para se estabelecer e 
funcionar;

II - alvará de localização e funcionamento: procedimento administrativo posterior ao registro empresarial e inscrições tributárias em que o 
Município verifica o preenchimento dos requisitos previstos na legislação, para autorizar o funcionamento de determinada atividade;

III - alvará de localização e funcionamento provisório: procedimento administrativo posterior ao registro para os estabelecimentos que pos-
suam atividade econômica de baixo grau de risco, conforme Lei Estadual n. 17.071, de 12 de janeiro de 2017, do qual constará a informação 
que está concedido provisoriamente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do ato de registro, convertendo-se em definitivo 
quando acompanhado das licenças ou autorizações de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades competentes;

IV - alvará de localização e funcionamento condicionado: procedimento administrativo para os estabelecimentos que ocupem imóvel a ser 
regularizado exclusivamente para atividade não residencial, para atividades consideradas de baixo e alto grau de risco, e para todos os 
portes de empresas não abrangidas pelo tratamento diferenciado aos pequenos negócios;

V - alvará de licença de atividade: autorização dada pelo Poder Executivo Municipal para, atendidos os requisitos, o contribuinte exercer 
suas atividades exclusivamente no estabelecimento do cliente, sem estabelecimento físico, na condição de escritório virtual, podendo ser 
compartilhada com o uso residencial, não constituindo a alteração do uso do imóvel no cadastro imobiliário, observados os requisitos pre-
vistos nesta Lei Complementar;

VI – alvará e licença sanitária: documento expedido pela aautoridade de sanitária, válido por 12 (doze) meses, que aprova o desenvolvimen-
to de atividades de assistência à saúde, de interesse da saúde e de apoio diagnóstico e terapêutico, sob o enfoque sanitário.
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VII - termo de ciência e responsabilidade: documento assinado pelo responsável legal pelo estabelecimento, que se responsabilizará e ates-
tará que cumprirá com a legislação municipal, estadual e federal vigentes acerca das condições de higiene, segurança de uso, estabilidade 
e habitabilidade da edificação, nos termos da Lei Estadual n. 17.071, de 2017;

VIII - enquadramento empresarial simplificado (EES): Autodeclaração assinada pelo responsável legal pelo estabelecimento, de que as in-
formações prestadas são verídicas, que sua atividade se enquadra como baixa probabilidade de risco e que conhece as normas relacionadas 
as atividades constantes no cadastro de pessoa jurídica, nos termos da Lei Estadual n. 17.071, de 2017;

IX - atividade econômica: ramo de atividade identificado a partir da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE);

X - grau de risco: nível de perigo em potencial à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio em decorrência 
do exercício de atividade econômica;

XI - pequenos negócios: microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), e empresa de pequeno porte (EPP);

XII - startup: empresa que visa aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, estes, 
quando já existentes, startups de natureza incremental ou quando na criação de algo totalmente novo, startups de natureza disruptiva; e

XIII - microempresa ou empresa de pequeno porte: definição conforme o art. 3º, caput, incisos I e II, e §4º da Lei Complementar Federal 
n. 123, de 14 de dezembro de 2006;

XIV - microempreendedor individual: definição conforme termos do §1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal n. 123, de 2006;

XV - agricultor familiar: definição conforme a Lei Federal n. 11.326, de 24 de julho de 2006;

XVI - produtor rural pessoa física: definição conforme termos da Lei Federal n. 8.212, de 24 de julho de 1991;

XVII - sociedade cooperativa: definição conforme termos do art. 34 da Lei Federal n. 11.488, de 15 de junho de 2007 e do art. 4º da Lei 
Federal n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

XVIII - artesão: definição conforme termos da Lei Federal n. 13.180, de 22 de outubro 2015;

XIX - microprodutor rural: definição conforme termos da Lei Estadual n. 16.971, de 26 de julho de 2016;

XX - maricultura, pesca, aquicultura, definição conforme termos da Lei Estadual n. 16.971, de 2016; e

XXI - entidades sem fins lucrativos: definição conforme termos da Lei Federal n. 9.790, de 23 de março de 1999.

Parágrafo único. Todos os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Municí-
pio, deverão incorporar em sua política de atuação e em seus procedimentos, bem como nos instrumentos em que forem parte, tais como 
ajustes públicos, convênios e contratos, o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos pequenos negócios, nos termos desta 
Lei Complementar.

CAPÍTULO II
TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Art. 3º Institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aos pequenos negócios no âmbito do Município, em conformidade 
com as normas gerais previstas na Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, diretrizes e procedimentos instituídos na Lei Federal n. 11.598, de 3 de dezembro de 2007 e em conformidade 
com o que dispõe os art. 146, III, d, 170, IX, e 179 da Constituição Federal.

Art. 4º A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do 
solo, dos pequenos negócios, deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar 
grau de risco compatível com esse procedimento, conforme Lei Complementar n. 123, de 2006.

Parágrafo único. Constatado eventual desrespeito aos parâmetros de incomodidade, condições de instalação, segurança e higiene e outras 
posturas municipais relativas a regularidade do imóvel nos termos da legislação municipal aplicável, o proprietário da edificação em situação 
irregular responderá solidariamente com a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade exercida com base no alvará emitido pelo 
Poder Executivo Municipal.

Seção Única
Do Tratamento Diferenciado e Favorecido ao Microempreendedor Individual

Art. 5º O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e 
previdenciária, sendo vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão ou participação em licitações, em função da 
sua respectiva natureza jurídica, conforme Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, devendo ser aplicada a Resolução CGSIM 59/2020.

CAPÍTULO III
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ALVARÁ E LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES

Seção I
Consulta de Viabilidade de Instalação

Art. 6º Fica assegurado à pessoa física ou à pessoa jurídica a consulta de viabilidade de instalação, pesquisa prévia às etapas de registro ou 
inscrição e alteração dos empreendimentos conforme Lei Federal n. 11.598, de 2007.

§1º O Órgão municipal competente responderá à consulta de viabilidade de instalação no prazo que será estipulado via decreto que regu-
lamentará esta Lei Complementar, devendo este prazo obedecer a Resolução CGSIM 63/2020.

§2º O exercício de atividade econômica, deverá obedecer os termos da legislação municipal, sendo requisito essencial para todos os esta-
belecimentos se estabelecerem e funcionarem no território municipal, com exceção aos casos previstos na Lei 13.874, de 20 de setembro 
de 2019.

Seção II
Alvará de Localização e Funcionamento

Art. 7º Nenhum estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou de outra natureza poderá se estabelecer ou funcionar 
sem o alvará emitido pelo Poder Executivo Municipal, exceto os casos previstos nas resoluções do Comitê Gestor SC Bem mais Simples, 
instituído pelo Decreto Estadual n. 413/2019, e que sejam autorizados mediante decreto expedido pelo poder executivo municipal.

Parágrafo único: A previsão contida no art. 1º, § 3º da Lei Federal 13.874, de 2019, estipula que as regras dos arts. 1º a 4º, não se aplicam 
ao direito tributário, e os órgãos encarregados do licenciamento podem realizar fiscalização, de ofício ou como consequência de denúncia 
encaminhada à autoridade competente, do exercício das atividades consideradas como de baixo risco, não dispensando a cobrança de taxa 
pelo exercício de poder de polícia para o exercício da atividade no município.

Art. 8º Para fins da concessão do alvará de localização e funcionamento, para atividades econômicas ou não econômicas no Município, fica 
instituído o Enquadramento Empresarial Simplificado (EES), ou auto declaração.

§1º As atividades econômicas ou não econômicas serão classificadas de acordo com os critérios estabelecidos pelos órgãos licenciadores 
constantes na Lei Estadual n. 17.071, de 2017.

§2º Os critérios a que se referem o parágrafo anterior serão recepcionados pelos órgãos e pelas entidades municipais envolvidas nos pro-
cessos de concessão e renovação de alvarás, de abertura, alteração, licenciamento e fechamento de empresas, bem como de emissão de 
atestados, conforme regulamentação desta Lei Complementar por Decreto do Poder Executivo.

Seção III
Alvará Sanitário

Art. 9º Nenhum estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou de outra natureza poderá se estabelecer ou funcionar 
sem o alvará sanitário emitida pelo Poder Executivo Municipal, com exceção dos casos previstos na resolução normativa n. 001/DIVS/SUV/
SES, ou instituídos por decreto do poder executivo municipal.

Art. 10. Para fins de concessão do alvará sanitário para atividades econômicas ou não econômicas do município, fica instituído o enquadra-
mento empresarial simplificado (EES) ou autodeclaração.

Parágrafo único. As atividades econômicas ou não econômicas serão classificadas de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão 
licenciador municipal, não podendo haver classificação mais restritiva que a estabelecida pelo órgão estadual correspondente, conforme a 
Lei Estadual n. 17.071, de 2017.

Art. 11. Para concessão do alvará sanitário deve ser apresentada a consulta de viabilidade de instalação aprovada.

Seção IV
Alvará de Localização e Funcionamento Provisório

Art. 12. O alvará de localização e funcionamento provisório será concedido para os estabelecimentos que possuam atividade econômica 
considerada com baixa probabilidade de risco de incêndio, ambiental e sanitário, desde que seja apresentada a consulta de viabilidade de 
instalação aprovada.

Art. 13. Constará a informação que está concedido provisoriamente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do ato de registro, 
convertendo-se em alvará de localização e funcionamento ou alvará de funcionamento condicionado quando acompanhado das licenças ou 
autorizações de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades competentes.

§1º O alvará de localização e funcionamento provisório será acompanhado de informações concernentes aos requisitos para funcionamento 
e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária, ambien-
tal e de prevenção contra incêndio, vigentes no município.

§2º O alvará de localização e funcionamento provisório será concedido mediante a assinatura por parte do responsável legal pela atividade, 
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do termo de ciência e responsabilidade ou autodeclaração emitida pelo enquadramento empresarial simplificado (EES), pelo qual este fir-
mará compromisso, sob as penas da lei, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, para 
as atividades de baixo risco.

§3º O alvará de funcionamento provisório, não dispensa da solicitação de outras licenças necessárias para o desenvolvimento da atividade.

Art. 14. O Poder Executivo concederá o alvará de localização e funcionamento provisório, para pequenos negócios, nas seguintes situações 
estabelecidas na Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, exceto quando instalada em área de preservação permanente.

Parágrafo único. Não será exigido para renovação e/ou para a concessão de alvará de localização e funcionamento provisório ou definitivo 
a apresentação de habite-se quando a atividade seja de baixo ou médio risco e a edificação já esteja consolidada antes da data de 17 de 
abril de 2018.

Seção V
Alvará de Localização e Funcionamento Condicionado

Art. 15. O alvará de localização e funcionamento condicionado será outorgado sempre que o estabelecimento ocupar imóvel a ser regulari-
zado exclusivamente para atividade não residencial, para atividades consideradas de baixo e alto risco, e para todos os portes de empresas 
não abrangidas pelo tratamento diferenciado aos pequenos negócios.

§1º O alvará de localização e funcionamento condicionado será expedido para atividades comerciais, industriais, institucionais e de pres-
tação de serviços, compatíveis ou adequados com a vizinhança residencial, exercidas em edificação a ser regularizada, classificadas nos 
termos da legislação em vigor, desde que:

I - a atividade exercida seja permitida no local em face da zona de uso, atenda os parâmetros, as condições de instalação e usos estabele-
cidos na legislação vigente;

II - o responsável técnico legalmente habilitado, conjuntamente com o responsável pelo uso, atestem que cumprirão a legislação municipal, 
estadual e federal vigentes acerca das condições de higiene, segurança de uso, proteção do meio ambiente, estabilidade e habitabilidade 
da edificação;

III - no caso de edificação dispensada de sistema de segurança, na forma da legislação vigente, o responsável técnico ateste que realizou 
pessoalmente vistoria na edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com 
relação a coberturas, tais como gessos, forros e telhados, tendo sido eliminadas todas as situações inseguras, precárias ou de alto risco 
eventualmente encontradas; e

IV - no caso de edificação sujeita à instalação de sistema de segurança, na conformidade da legislação em vigor, o interessado apresente 
documento comprobatório da segurança da edificação e do certificado de manutenção, quando couber, ou apresente atestado técnico atu-
alizado relativo à segurança da edificação e manutenção do sistema, emitido por profissional legalmente habilitado.

§2º Quando for necessária a manifestação das autoridades do Corpo de Bombeiros, sanitária e ambiental deverá constar expressamente no 
alvará de localização e funcionamento condicionado.

§3º O alvará de localização e funcionamento condicionado não será expedido em relação à edificação:

I - cuja atividade pleiteada não seja tolerável para a zona de uso em que se situa;

II - situada em área contaminada, não edificável ou de preservação ambiental permanente;

III - que tenha invadido logradouro ou terreno público, exceto nos casos objeto de concessão, permissão, autorização de uso e locação 
social;

IV - que seja objeto de ação administrativa ou judicial promovida pelo município de Mondaí ou demais órgãos, objetivando a sua demolição, 
desocupação ou adequação; e

V - em área de risco.

§4º O alvará de localização e funcionamento condicionado não dispensa a solicitação de outras licenças obrigatórias estabelecida em lei.

Art. 16. O alvará de localização e funcionamento condicionado deverá ser requerido pelo responsável pelas atividades e terá o prazo de 
validade de 1 (um) ano, renovável por iguais períodos, desde que atendidas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Seção VI
Do Licenciamento dos Empreendimentos Considerados de Baixo Risco

Art. 17. Fica estabelecido, o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou 
funcionamento de atividade econômica, no âmbito dos órgãos do município de Mondaí, conforme estabelecido no inciso I do art. 3º, da Lei 
Federal nº 13.874, de 2019.
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§1º Para fins de padronização de redação, esta lei incorpora a mesma denominação para classificação de risco presente nos normativos 
federais e nas resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negó-
cios - CGSIM, baixo risco.

§ 2º A classificação de atividades, nos termos do inciso II, do §1º, do art. 3º, da Lei nº 13.874, de 2019, tem efeito específico e exclusivo 
de dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento 
do estabelecimento.

§ 3º As atividades de Nível de Risco I - Baixo Risco, "Baixo Risco A", Risco Leve, Irrelevante ou Inexistente, previstas nesta Lei, não com-
portam vistoria para o exercício contínuo e regular da atividade, estando sujeitas somente à fiscalização de devido enquadramento posterior 
nos termos do §2º, do art. 3º, da Lei Federal nº 13.874, de 2019.

Art. 18. São consideradas atividades Nível de Risco I - Baixo Risco, "Baixo Risco A", Risco Leve, Irrelevante ou Inexistente, aquelas ativida-
des que se qualifiquem, simultaneamente, como de:

I - nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente em prevenção contra incêndio e pânico na forma do 
caput do art. 4º da Resolução CGSIM nº 51, de 2019; e

II - nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente referente à segurança sanitária, ambiental, incluindo 
sobre o ambiente do trabalho, e econômica, na forma do caput do art. 5º da Resolução CGSIM nº 51, de 2019.

§ 1º Se a atividade a que se refere o caput deste artigo for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de nível de risco I - 
baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente quando:

I - executada em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, incluin-
do a legislação municipal ou, nos termos do art. 7º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, quando instaladas em área ou edificação 
desprovidas de regulação fundiária, imobiliária e edilícia, inclusive habite-se; ou

II - exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:

a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou

b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.

§ 2º Consideram-se também de nível de risco I - baixo risco, "baixo risco A", risco leve, irrelevante ou inexistente, para os fins do caput deste 
artigo, todas as demais atividades econômicas que, independentemente de sua natureza, forem assim classificadas pelos próprios órgãos 
responsáveis pela emissão do respectivo ato público de liberação.

§ 3º Os empreendedores deverão, no ato do registro de suas atividades econômicas, observar as orientações e recomendações dos órgãos 
licenciadores a fim de que seu empreendimento seja classificado adequadamente quanto ao risco.

§ 4º A dispensa dos atos públicos de liberação não exime o cumprimento das normas necessárias ao exercício das atividades.

Art. 19. Ficam as atividades econômicas de baixo risco dispensadas dos atestados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cata-
rina, nos termos da Instrução Normativa nº 001/CBM-SC.

Parágrafo único. Em consonância com o Art. 6° da Lei Estadual 16.157, de 7 de novembro de 2013, a concessão do Alvará de funcionamento 
pelo município, para os estabelecimentos com atividades não enquadradas como sendo de baixo risco, nos termos da Instrução Normativa 
nº 001/DSCI/CBMSC, fica condicionada à apresentação do Atestado de Funcionamento do CBMSC ou do Atestado de Edificação em Regu-
larização.

Seção VII
Entrada Única de Dados

Art. 20. Será assegurado ao contribuinte a entrada única de dados cadastrais e de documentos, visando a simplificação dos procedimentos 
de registro e funcionamento de atividades, estimulando o desenvolvimento econômico no Município.

Seção VIII
Estimulo ao Empreendedorismo e Inovação

Art. 21. Fica criado o regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais, que se autodeclarem como startups ou empresa 
de inovação, um tratamento diferenciado visando estimular a sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes 
indutores de avanços tecnológicos e sociais e da geração de emprego e renda.

Art. 22. A Administração Municipal poderá promover parcerias com instituições públicas ou privadas, para o desenvolvimento de projetos 
que tenham por objetivo valorizar o papel do empreendedor, disseminar a cultura empreendedora e despertar vocações empresariais e 
fomentar o incentivo a inovação e criatividade para criação de pequenos negócios.

CAPÍTULO IV
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Fica estabelecido prazo de transição não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação desta Lei Complementar, para 
que os órgãos e entidades envolvidos no processo de concessão de licenças cumpram as disposições desta Lei Complementar.

Art. 24. O Poder Executivo Municipal regulamentará as disposições desta Lei Complementar no que for julgado necessário para sua perfeita 
execução, através de decreto, resolução, ou instrução normativa.

Art. 25. Esta Lei Complementar entra em vigor após 60 (sessenta) dias da sua publicação oficial.

Mondaí, 3 de maio de 2022.

Valdir Rubert,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.762, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868873

LEI Nº. 3.762, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre incentivos ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica e à inovação no ambiente produtivo no Município de Mondaí e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo ao ensino, pesquisa científica e tecnológica e à inovação, cria mecanismos de gestão apli-
cáveis às instituições de ensino, científicas e tecnológicas e dá outras providências, visando alcançar autonomia, capacitação e desenvolvi-
mento tecnológico do Município de Mondaí, Estado de Santa Catarina.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Município de Mondaí desenvolverá e também apoiará as ações de ensino, inovação e o desenvolvimento tecnológico com o objetivo 
de qualificar nossos cidadãos, estimular a instalação, o desenvolvimento de novas empresas, a competitividade e o aumento de produtivi-
dade de organizações já constituídas, visando especialmente:

I - a melhoria das condições de vida de sua população, com a oferta de cursos de matriz tecnológica, tanto para crianças, adolescentes e 
adultos, sua inclusão ao crescente segmento, melhorar a qualidade de vida e renda de todos;

II - surgimento, fixação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica (EBT) e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) 
no Município;

III - o fortalecimento da base técnico-científica e inovadora no Município, com incentivo a instalação e ampliação de entidades de ensino, 
pesquisa e prestação de serviços técnicos especializados e por unidades de produção de bens e serviços de elevado conteúdo tecnológico;

IV - a criação de emprego e renda no âmbito do Município, mediante o aumento e a diversificação das atividades econômicas que tenham 
por base a geração de inovação e aplicação de conhecimento técnico e científico; e

V - o aprimoramento das condições de atuação do poder público municipal, notadamente no que se refere ao aproveitamento das poten-
cialidades do Município na área de tecnologia.

Art. 3º Fica o Município autorizado a firmar convênios de cooperação, alianças estratégicas e assessoria técnica com outros órgãos de apoio 
à inovação tecnológica para assistência às empresas de base tecnológica(EBT) e às instituições de ciência e tecnologia(ICTI) instaladas e 
que venham se instalar no Município.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (PMAIT)

Art. 4º Fica instituído o Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico 
e social sustentável do Município, por intermédio das seguintes ações:

I - incentivar as ações de ensino, inovação e tecnologia e dar suporte ao surgimento, fixação e desenvolvimento de empresas, especialmente 
as de base tecnológica (EBT) e Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) no Município;

II - incentivar a parceria, interação e sinergia entre Município, empresas, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) e instituições 
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prestadoras de serviços tecnológicos; e

III - promover o desenvolvimento do Município por meio da qualificação das pessoas e da criação, desenvolvimento e atração de investi-
mentos e empreendimentos focados em atividades de inovação e tecnologia;

§ 1º O Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT) será integrado:

I - por projetos e programas voltados ao ensino, sistematização, geração, absorção e transferência de conhecimentos de inovação e tec-
nológicos;

II - por um Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT);

III - pelo Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC); e

IV - por um programa de incentivos físicos, tributários e financeiros.

§ 2º Em relação ao disposto no inciso I do parágrafo anterior, são também apoiadas as ações relacionadas com:

I - capacitação de crianças, jovens e adultos;

II - realização de estudos técnicos;

III - realização de pesquisas científicas;

IV - realização de projetos de desenvolvimento tecnológico;

V - criação e adequação de infraestrutura de apoio à empreendimentos de base inovadora e tecnológica;

VI - criação e operação de unidades técnico-científicas;

VII - criação, desenvolvimento e atração de investimentos e empreendimentos focados em atividades de inovação e tecnológicas; e

VIII - divulgação de informações técnico-científicas.

§ 3º Ficam subordinados às diretrizes convencionadas pelo Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT) os seguintes 
órgãos:

I – as instituições de qualificação e ensino de crianças, jovens e adultos em inovação e tecnologia;

II - as instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTI);

III - as empresas de base tecnológica (EBT);

IV - as entidades de ciência, tecnologia e inovação (ECTI);

V - as organizações de direito privado com atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que objetivem a geração de inovações 
tecnológicas; e

VI - os ambientes de inovação.

Seção I
Das Empresas de Base Tecnológica

Art. 5º Entende-se por Empresa de Base Tecnológica (EBT), as empresas de qualquer porte, cujos produtos, processos ou serviços sejam 
preponderantemente decorrentes dos resultados de suas atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou de inovação, tais como:

I - serviços de informática e congêneres:

a) análise e desenvolvimento de sistemas;

b) elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos e aplicativos para dispositivos móveis, independente da arqui-
tetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres;

c) licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação;

d) assessoria e consultoria em informática;

e) suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados;



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1198

f) programação;

g) processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de infor-
mação, entre outros formatos, e congêneres; e

h) execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados de gestão empresarial, pública ou privada, e geren-
ciamento de processos de clientes, com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais.

II - atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de Hardware, Software e equipamentos eletrônicos de qualquer natureza.

§ 1º Os projetos e atividades de apoio à formação de empreendimentos serão incentivados pelo Poder Público, em atenção ao Programa 
Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT), com o objetivo de realizar a capacitação técnica para a criação, ampliação e o geren-
ciamento de Empresas de Base Tecnológica (EBT).

§ 2º Para a consecução de atividade de incubação no Município de Mondaí as Empresas de Base Tecnológica (EBT) e as Instituições de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) poderão compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações, 
com autorização e prazo definido, mediante compensação e cooperação estabelecidas nos instrumentos legais de contratação do caput do 
art. 12.

Seção II
Dos Ambientes de Inovação

Art. 6º Entende-se por ambientes de inovação os espaços favoráveis ao desenvolvimento contínuo de inovações tecnológicas, sendo estes, 
como espaços de aprendizagem coletiva, intercâmbio de conhecimentos e práticas produtivas, de interação entre os diversos agentes de 
inovação.

§ 1º Para fins desta Lei, são agentes de inovação:

I – ambientes de ensino;

II - incubadoras de empresas;

III - condomínios empresariais tecnológicos;

IV - parques tecnológicos;

V - arranjos produtivos locais (APL);

VI - núcleos industriais e empresariais;

VII - núcleos de inovação tecnológica (NIT);

VIII - laboratórios de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos;

IX - Empresas de Base Tecnológica (EBT); e

X - Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI).

§ 2º O Município adotará os ambientes de inovação como parte de sua estratégia para incentivar os investimentos em inovação tecnológi-
ca, pesquisa científica e desenvolvimento que possam gerar novos negócios, trabalho e renda, ampliando a competitividade econômica no 
Município.

§ 3º Ficarão sujeitos à análise e aprovação do Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT) os empreendimentos e proje-
tos que irão compor os ambientes de inovação, considerando-se a importância para o desenvolvimento tecnológico do Município, o modelo 
de gestão e a sustentabilidade econômico-financeira.

§ 4º O Município implementará políticas públicas que garantam a implantação, ampliação e manutenção dos ambientes de inovação como 
mecanismos de desenvolvimento.

§ 5º O Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), por decisão unanime do Colegiado, poderá indicar ICTI, mediante 
instrumento público com prazo definido, como entidade gestora dos ambientes de inovação, a quem competirá:

I - zelar, por si ou através de convênios ou parcerias com instituições de pesquisa científica e tecnológica, de apoio, ou de ensino superior, 
pela eficiência dos integrantes do ambiente (agentes de inovação), mediante ações que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de suas 
atividades e funcionamento;

II - fiscalizar o cumprimento de acordos que venham a ser celebrados com o Poder Público; e

III - elaborar o regimento interno de funcionamentos dos agentes.
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§ 6º O Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), por decisão por maioria simples do Colegiado, poderá revogar a 
indicação da entidade gestora, referida no parágrafo anterior.

Art. 7º O Município apoiará a criação e a implantação e a expansão dos ambientes de inovação, inclusive podendo fomentar tal prática, 
mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno no Município para essa finalidade, a construção de edificações, aquisições de 
máquinas e equipamentos, entre outros.

§ 1º Para a consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, o Município celebrará os instrumentos jurídicos apropriados, inclusive 
convênios, parcerias ou outros instrumentos específicos com órgãos da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem 
como com organismos nacionais ou internacionais, tais como instituições de pesquisa, entidades de ensino superior, instituições de fomento, 
apoio, investimento ou financiamento, e com empresas privadas, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes 
com empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica.

§ 2º Para receber os benefícios referidos no caput deste artigo, os agentes de inovação, que se constituírem com objetivos empresariais, 
deverão atender, observada a legislação pertinente, aos seguintes critérios:

I - ter personalidade jurídica própria e objeto social específico, compatível com as finalidades previstas no §1º do art. 5º;

II - possuir modelo de gestão compatível com a realização de seus objetivos, o qual deverá prever órgão técnico que zele pelo cumprimento 
do objeto social do ambiente de inovação;

III - apresentar projeto urbanístico-imobiliário para a instalação de empresas inovadoras ou extensivas em conhecimento, instituições de 
apoio e pesquisa, e prestadoras de serviços ou de suporte à inovação tecnológica;

IV - apresentar projeto de planejamento que defina e avalie o perfil das atividades desenvolvidas, de acordo com as competências científicas 
e tecnológicas das entidades locais e as vocações econômicas do Município e região;

V - demonstrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, incluindo, se necessário, projetos associados e complementares 
às atividades principais; e

VI - demonstrar que dispõe, para desenvolver suas atividades, de recursos próprios ou oriundos de instituições de fomento, de instituições 
financeiras ou outras instituições de apoio às atividades empresariais.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE APOIO À INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (CMAIT)

Art. 8º Fica criado o Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), órgão colegiado, composto por obrigatoriamente por 1 
(um) representante do Poder Executivo Municipal, 1 (um) representante dos Secretários Municipais, 2 (um) representantes da Comunidade 
Científica e Tecnológica ou de Entidade Civil e 1 (um) representante das empresas privadas com sede no Município que exerça alguma das 
atividades relacionadas no art. 5 dessa Lei, com a atribuição de orientar e controlar a atuação do Município em favor do desenvolvimento 
das atividades de inovação, inclusive a tecnológica.

§ 1º O Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT) é órgão deliberativo, para a formulação e implementação do Programa 
Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT), com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico e social sustentável do 
Município.

§ 2º O Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT) será presidido por membro do conselho eleito pelos demais membros.

§ 3º Compete ao Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT):

I - formular, propor, avaliar e fiscalizar ações e políticas públicas de apoio à inovação e tecnologia, no âmbito do Programa Municipal de 
Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT), a partir de iniciativas governamentais ou em parceria com agentes privados, sempre preservando 
o interesse público;

II - avaliar planos, metas e prioridades do Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT) adequando-os à política municipal 
de desenvolvimento científico e tecnológico, identificando instrumentos e recursos;

III - exercer a supervisão do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC);

IV - promover a geração, difusão e democratização do conhecimento relacionado às inovações e tecnologia geradas no Município, respeita-
das as políticas de propriedade intelectual dos agentes envolvidos;

V - promover e incentivar o ensino, os estudos, eventos e pesquisas voltados à gestão da inovação e da tecnologia no âmbito municipal;

VI - sugerir projetos e políticas de captação e alocação de recursos para suas respectivas finalidades;

VII - apoiar as ações desenvolvidas pelas instituições públicas ou privadas que promovam ações de incentivo à inovação no município;

VIII - fixar as prioridades, os critérios e condições de acesso aos recursos do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC), bem como 
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fiscalizar a aplicação desses recursos;

IX - analisar, avaliar e emitir parecer sobre as solicitações de incentivos físicos, tributários e financeiros previstos nesta Lei;

X - acompanhar o repasse dos recursos ao Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC); e

XI - buscar apoio do governo federal, estadual, de outros municípios e de órgãos internacionais, para promover os objetivos da presente Lei.

§ 4º Os membros do Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT) deverão priorizar as ações de ensino e desenvolvimento 
das pessoas como ponto de partida para o crescimento da matriz tecnológica do Município.

§ 5º Poderão ser convocados para participar das reuniões do Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), sem direito a 
voto, outros secretários municipais e cidadãos de notório saber e alta cultura em ciência e tecnologia.

§ 6º O prefeito municipal, por decreto, em até 60 (sessenta) dias após a promulgação da presente Lei, regulamentará o Conselho Municipal 
de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), especialmente:

I - a composição do Conselho, observado o disposto no caput, e a forma de indicação dos conselheiros e suplentes;

II - a duração do mandato, permitida uma recondução;

III - o critério para aprovação de suas decisões; e

IV - os recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento do Conselho e normas de seu funcionamento.

CAPÍTULO V
DO FUNDO DE APOIO À INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (FAITEC)

Seção I
Da Constituição e das Fontes de Recursos

Art. 9º Fica criado o Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC), de natureza financeira, constituído por recursos provenientes do or-
çamento anual do Município e de outras fontes, com a finalidade de propiciar o financiamento de programas e projetos de ensino, pesquisa, 
desenvolvimento científico e tecnológico e atividades afins do programa municipal de apoio à inovação e tecnologia.

Parágrafo único. O Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) será vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Planejamento, 
Economia e Gestão, que será responsável pela área de inovação e tecnologia.

Art. 10. O Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) contará com repasses de recursos livres do Município de Mondaí como sua 
principal receita.

§ 1º As receitas descritas no caput deste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, mantida em instituição financeira oficial 
instalada no Município.

§ 2º O saldo financeiro do FAITEC, apurado em balanço ao final de cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do 
mesmo Fundo.

§ 3º Os repasses do Município ao fundo não poderão ser inferiores a 70% (setenta por cento) dos recursos obtidos com a arrecadação de 
ISS sobre Serviços de Informática e Congêneres, Presentes no Anexo I, da Lei Complementar 04/2002, nos Item 01, subitens 01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08 e 09, para execução de seus objetivos, sendo que os recursos não necessariamente precisam advir de tal receita, mas 
ter tais valores como balizador.

§ 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para o aporte de outros recursos financeiros, além do que definido no 
caput deste artigo, mediante disponibilidade financeira do munícipio.

§ 5º São também receitas do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC):

I - os valores transferidos por instituições governamentais e não governamentais nacionais e internacionais;

II - dotações orçamentárias dos recursos repassados ao Município que sejam vinculados aos objetivos do Fundo por força da legislação 
federal, estadual e/ou municipal;

III - repasses de instituições financeiras, de fomento e de desenvolvimento;

IV - contribuições, doações e auxílios de qualquer ordem;

V - aporte de capital por meio da realização de operações de crédito em instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas 
por Lei específica;
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VI - resultados ou ganhos financeiros decorrentes da comercialização dos direitos sobre conhecimentos, produtos e processos que porven-
tura venham a ser gerados em função da execução de projetos e atividades realizadas com recursos municipais;

VII - os montantes decorrentes do pagamento, pelo beneficiário devedor, dos financiamentos concedidos pelo agente financeiro;

VIII - saldos de exercícios anteriores;

IX - receitas de eventos, atividades, campanhas ou promoções realizadas com a finalidade de angariar recursos para o Fundo;

XI - os recursos financeiros decorrentes da alienação de materiais, bens ou equipamentos de propriedade do Fundo, considerados inserví-
veis;

XII - devolução de recursos e multas decorrentes de projetos beneficiados por esta Lei, não iniciados, interrompidos ou saldos de projetos 
concluídos; e

XIII - quaisquer outros rendimentos eventuais dos recursos do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC).

Seção II
Da Aplicação dos Recursos

Art. 11. Os recursos do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) serão aplicados na execução de projetos relacionados com as 
ações de apoio ao ensino e desenvolvimento de inovação e tecnologia, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia 
(PMAIT).

Art. 12. Os recursos do Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) somente serão concedidos aos proponentes que submeterem 
ao PMAIT, nos termos do regulamento, projetos portadores de mérito técnico-científico, e mediante a assinatura de convênios, termos de 
cooperação, termos de parceria, contratos de gestão, acordos de cooperação, subvenção, termo de outorga de auxílio financeiro e outros 
instrumentos legais de contratação que vierem a ser celebrados pelo Município, obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas 
para o Programa Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT).

§ 1º Os recursos serão destinados por meio de editais de chamamento público, devendo se observar, além das diretrizes do Programa Mu-
nicipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (PMAIT), o seguinte:

I - os objetivos do projeto;

II - o cronograma físico-financeiro;

III - as condições de prestação de contas;

IV - as responsabilidades das partes; e

V - as penalidades contratuais.

§ 2º O edital deverá prever que os recursos ou apoio do Fundo serão repassados ao proponente que:

I - estiver em situação de regularidade fiscal perante o Município, o Estado e a União, incluindo pagamento de impostos, taxas e as demais 
obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias;

II - não tiver pendências relativas a prestações de contas referentes a auxílios ou financiamentos concedidos pelo Fundo ou outros editais 
de apoio público; e

III - tiver seus atos constitutivos arquivados nos órgãos competentes há pelo menos 6(seis) meses antes da abertura do edital, exceto, 
quanto às empresas que estão em processo de incubação ou aceleração, sendo, nesse caso, independente de tempo.

§ 3º A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados a facilitar a parti-
cipação de forma igualitária à referida lei de incentivo, bem como seu chamamento público.

Art. 13. A concessão de recursos do Fundo poderá dar-se ainda nas seguintes formas:

I - fundo perdido;

II - apoio financeiro reembolsável;

III - financiamento de risco; e

IV - participação societária.

Parágrafo único. Os recursos poderão ser concedidos sob a forma de apoio integrado, compreendendo uma ou mais modalidades, desde 
que necessárias à consecução de um programa ou projeto de desenvolvimento científico e tecnológico.
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Art. 14. O Fundo também poderá conceder recursos financeiros por meio das seguintes modalidades de apoio:

I - bolsas de estudo, para graduandos no ensino superior e técnico;

II - bolsas de iniciação técnico-científica, para alunos do Ensino Médio e Ensino Superior;

III - auxílios para elaboração de teses, monografias e dissertações, para graduandos e pós-graduandos;

IV - auxílio à pesquisa e estudos;

V - auxílio à realização de eventos técnicos, encontros, seminários, feiras, exposição e cursos organizados por instituições e entidades; e

VI - auxílio para obras e instalações, projetos de aparelhamento de laboratório e construção de infraestrutura técnico-científica.

Art. 15. Os beneficiários de recursos previstos nesta Lei farão constar o apoio recebido do Fundo quando da divulgação dos projetos e ati-
vidades e de seus respectivos resultados.

Seção III
Da Administração e Operacionalização do Fundo

Subseção I
Da Administração do Fundo

Art. 16. O Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) será vinculado, administrado e gerido pela Secretaria Municipal de Planejamen-
to, Economia e Gestão e Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT).

§ 1º Compete a Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão realizar os repasses financeiros, seu controle, contabilização e 
movimentar os recursos do Fundo.

§ 2º A movimentação financeira será assinada pelo respectivo Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão 
juntamente com o tesoureiro do Município, ou responsável pela tesouraria municipal, ou por servidor designado por ato do Poder Executivo 
municipal.

§ 3º Na ausência de nomeação do responsável pela secretaria de que trata este artigo, o gestor do FAITEC será nomeado por ato do prefeito 
municipal ou na ausência de ato, será gerido pelo próprio chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 17. Compete ao Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), em relação ao Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia 
(FAITEC):

I - elaborar as normas e procedimentos internos;

II - apreciar e aprovar a concessão de garantia de financiamentos de projetos recomendados, nos termos da presente Lei;

III - analisar projetos a serem implantados, a concessão de recursos aos projetos e acompanhar as garantias dadas;

IV - manifestar-se previamente sobre convênios e/ou contratos a serem celebrados com terceiros, tendo por objeto recursos do Fundo; e

V - deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo.

Subseção II
Das Disposições Gerais

Art. 18. O Poder Executivo Municipal regulamentará e criará condições legais necessárias para que os recursos municipais previstos sejam 
assegurados com vistas à capitalização e operacionalização do Fundo.

Art. 19. O Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) poderá ser extinto após deliberação do Conselho Municipal de Apoio à Inovação 
e Tecnologia (CMAIT) e os recursos serão revertidos aos cofres municipais.

Art. 20. O Fundo de Apoio à Inovação e Tecnologia (FAITEC) será fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sem 
prejuízo do controle interno e de auditoria que o Poder Executivo adotar.

CAPÍTULO VI
DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FÍSICOS, TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS

Art. 21. Para as pessoas jurídicas que tiverem projetos e programas voltados ao ensino, sistematização, geração, absorção, ampliação e 
transferência de conhecimentos de inovação, inclusive tecnológicos, assim como as empresas de base tecnológica (EBT) e instituições de 
ciência, tecnologia e inovação (ICTI), instaladas ou que venham se instalar no Município, poderão ser concedidos estímulos e benefícios 
mediante incentivos físicos, tributários e financeiros, após regulamentação, bem como, passa a ser fixada a alíquota do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza – ISSQN no percentual de 2% (dois por cento) para o imposto devido no Município.
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Art. 22. Os benefícios desta Lei se aplicam às pessoas jurídicas mencionadas no art. 21, desde que observem uma das seguintes condições:

I - implantação de nova unidade empresarial no Município para o desenvolvimento de produto ou serviço de base tecnológica ou de alto 
valor agregado ou, ainda, de relevante interesse para o Município; ou

II - expansão de unidade empresarial já instalada no Município que atenda as mesmas condições previstas no inciso I deste artigo, desde 
que esta expansão implique em um aumento em pelo menos um dos seguintes requisitos:

a) no valor das aquisições de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviços (ISS), desde que 50% (cinquenta por cento) deste aumento 
corresponda a serviços tomados de prestadores estabelecidos no Município;

b) no número de empregados;

c) no valor do faturamento bruto;

d) no valor do ativo imobilizado; ou

e) na área de suas instalações.

Art. 23. As pessoas jurídicas interessadas em pLeitear os incentivos previstos nesta Lei deverão encaminhar requerimento formal ao Con-
selho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), como segue:

I - requerimento em formulário próprio;

II - questionário de enquadramento devidamente preenchido;

III - fotocópia dos atos constitutivos da empresa e posteriores alterações devidamente registrada nos órgãos competentes;

IV - certidão negativa de protestos e distribuição judicial da empresa, em seus domicílio fiscal;

V - plano de negócios do empreendimento; e

VI - manifestação, por escrito, do conhecimento desta Lei, aceitando-a em todos os seus termos e efeitos.

Art. 24. São também considerados incentivos concedidos pelo Município a divulgação das empresas e dos produtos fabricados no Município 
mediante folhetos e outros meios em hotéis, exposições, eventos e similares.

Art. 25. Perderá os benefícios concedidos a pessoa jurídica que:

I - paralisar por mais de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos as atividades sem motivo justificado e devidamente comprovado;

II - reduzir a oferta de emprego em 2/3 (dois terços) dos empregados existentes, sem motivo justificado;

III - violar fraudulentamente as obrigações tributárias;

IV - não apresentar as atualizações do seu plano de negócios a cada 12 (doze) meses; e

V - deixar de apresentar e fornecer informações formalmente solicitadas pelo Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT), 
sem motivo justificado.

Parágrafo único. Os que se beneficiarem dos incentivos e não cumprirem com a finalidade desta Lei terão os valores restabelecidos por 
lançamentos de ofícios e cobrados com os respectivos acréscimos legais.

Art. 26. Caberá às pessoas jurídicas beneficiadas o cumprimento das demais legislações pertinentes, especialmente as de proteção ao meio 
ambiente, trabalhista, fiscais e de propriedade intelectual.

Art. 27. Os benefícios previstos nesta Lei ficam condicionadas à renovação quinquenal, quando não estabelecido prazo inferior no contrato, 
mediante requerimento do interessado, cuja solução dar-se-á por parecer do Conselho Municipal de Apoio à Inovação e Tecnologia (CMAIT).

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. O Município de Mondaí consignará no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual a destinação 
específica de recursos para o apoio e consolidação das atividades de inovação de que trata esta Lei.

Art. 29. Na aplicação do disposto nesta Lei serão observadas as seguintes diretrizes:

I - priorizar ações que visem dotar o sistema produtivo municipal de mais recursos humanos e capacitação tecnológica, principalmente 
através do ensino e incentivo a novas empresas incubadas, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Apoio à Inovação 
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e Tecnologia; e

II - atender a programas e projetos de estímulo à inovação na defesa das questões socioambientais do Município.

Art. 30. Os benefícios e incentivos previstos nessa Lei poderão ser concedidos e usufruídos de forma independente e concomitante a quais-
quer outros programas ou legislações, quer sejam municipais, estaduais ou federais.

Art. 31. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.763, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868876

LEI Nº. 3.763, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar a abertura de crédito especial no orçamento vigente, até o valor 
de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), segundo classificações abaixo discriminadas:

Órgão: 15.00 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unid. Orçam.: 15.01 – Encargos Gerais do Município
Ação: 0.007 – Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres
Orçamento: Fiscal – Unidade de Medida: ano (manutenção) – Produto: ano
Meta Física: 01 – Execução: 2022
Função: 28 – Encargos Especiais
Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais
Programa: 0000 – Encargos Especiais
Fonte de Recursos: 0300 – Recursos Ordinários – Superávit
Fonte de Recursos: 0400 – Transferência de Convênios da União – Outros
Projeto: 0.005 – Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres
Modalidade de Aplicação: 4.4.20.00.00.00.00.0300 – Transferências à União xx 170.000,00
Modalidade de Aplicação: 4.4.20.00.00.00.00.0400 – Transferências à União xx 200.000,00

Art. 2º Os recursos no valor de até R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) para atender o crédito especial acima especificado tem 
como origem o superávit financeiro apurado no exercício anterior de acordo com as seguintes fontes de recursos:

I – 0300 – Recursos Ordinários – Superávit R$ 170.000,00

II – 0400 – Transferência de Convênios da União – Outros R$ 200.000,00

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.764, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868884

LEI Nº. 3.764, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a devolver à União de recursos oriundos do Contrato de Repasse MC 806887/2014 e dá outras provi-
dências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar pagamento de restituição de valores decorrentes do distrato do contrato de 
Repasse MC 806887/2014, Processo nº 2623.1014680-33/2014, firmado entre o Município de Mondaí e a União Federal por intermédio do 
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Ministério da Cidadania, representada pela Caixa Econômica Federal, em 14 de agosto de 2014, tendo por objeto a “implantação de infra-
estrutura esportiva - Mondai-SC”, até o limite de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Art. 2º Para cobrir as despesas de que trata o art. 1º serão utilizados créditos adicionais suplementares abertos no corrente exercício na 
seguinte classificação:

Órgão: 15 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária: 01 – Encargos Gerais do Município
Função: 28 – Encargos Especiais
Sub Função: 846 – Outros Encargos Especiais
Programa: 0000 – Encargos Especiais
Operação Especial: 0005 – Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres
Despesa: 4.4.20.00.00.00.00.00.0300 – Transferências à União ...... R$ 170.000,00
Despesa: 4.4.20.00.00.00.00.00.0400 – Transferências à União ...... R$ 200.000,00

Art. 3º Decreto do Poder Executivo regulamentará a presente matéria, na forma da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.765, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868893

LEI Nº. 3.765, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a abertura de crédito especial no orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar a abertura de crédito especial no orçamento vigente, até o valor 
de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), segundo classificações abaixo discriminadas:

Órgão: 09.00 – SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unid. Orçam.: 09.01 – Departamento de Urbanismo
Ação: 2.495 – Manutenção do “Programa Mais Asfalto”
Orçamento: Fiscal – Unidade de Medida: ano (manutenção) – Produto: ano
Meta Física: 01 – Execução: 2022
Função: 15 – Urbanismo
Subfunção: 451 – Infraestrutura Urbana
Programa: 1230 – Obras de Infraestrutura Urbana
Fonte de Recursos: 0300 – Recursos Ordinários – Superávit
Projeto: 2.066 – Manutenção do “Programa Mais Asfalto”
Mod. Aplic.: 3.1.71.00.00.00.0300 – Transferên-
cias a Consórcios Públicos xx 50.000,00

Mod. Aplic.: 3.3.71.00.00.00.0300 – Transferên-
cias a Consórcios Públicos xx 25.000,00

Mod. Aplic.: 4.4.71.00.00.00.0300 – Transferên-
cias a Consórcios Públicos xx 90.000,00

Art. 2º Os recursos no valor de até R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) para atender o crédito especial acima especificado 
tem como origem o superávit financeiro apurado no exercício anterior de acordo com as seguintes fontes de recursos:

I – 0300 – Recursos Ordinários – Superávit R$ 165.000,00

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.
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LEI Nº 3.766, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868906

LEI Nº. 3.766, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Ratifica as alterações realizadas na 7ª alteração contratual de Consórcio Público do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 
– CONDER e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal n.º 11.107 de 06 de abril de 2005 e do artigo 29 do Decreto n.º 6.017 de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas na 7ª (sétima) Alteração Contratual de Consórcio Público do 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONDER) firmado entre este Município e o Consórcio Público CONDER, mediante 
autorização da Lei Municipal nº. 3.633, de 2 de junho de 2017.

Art. 2º O texto consolidado da 7ª (sétima) Alteração Contratual do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONDER) é 
parte integrante desta Lei.

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.767, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868915

LEI Nº. 3.767, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Município de Mondaí a aderir ao “Programa Mais Asfalto” criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – 
CONDER, firmando o respectivo contrato de Programa, contrato de Aporte Financeiro de Ingresso ao Programa e Contrato de Rateio e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a adesão do Município de Mondaí ao “Programa Mais Asfalto”, criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvi-
mento Regional (CONDER), mediante a formalização dos competentes de Contrato de Programa, Contrato de Aporte Financeiro de Ingresso 
ao Programa e Contrato de Rateio Mensal, que são parte integrante desta lei.

Art. 2º O Contrato de Programa tem como objetivo a gestão associada dos serviços públicos e formalização dos serviços a serem desenvol-
vidos por meio do “Programa Mais Asfalto”.

Art. 3º O Contrato de Aporte Financeiro de Ingresso ao Programa tem como objetivo disciplinar o pagamento do aporte, o qual deverá ser 
realizado em parcela única até a data de 30 de junho de 2022, conforme os dados bancários constantes no contrato.

Art. 4º O Contrato de Rateio tem como objetivo ratear mensalmente as despesas necessárias ao desenvolvimento e manutenção das ativi-
dades do programa, sendo que o pagamento deverá ser efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, de janeiro a dezembro de cada exercício, 
sempre até o último dia útil de cada mês, conforme os dados bancários constantes no contrato.

Parágrafo único. Excepcionalmente para o exercício de 2022 o contrato de rateio será pago em 7 (sete) parcelas mensais, entre os meses 
de junho a dezembro de 2022, até o último dia útil de cada mês.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de todos os valores pertinentes à participação do Mu-
nicípio no “Programa Mais Asfalto” do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONDER), inclusive para os exercícios fiscais 
posteriores a 2022, bem como índices de reajustes anuais estabelecidos em contrato público do consórcio ou definidos em assembleia geral 
ordinária do consórcio.

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

ANEXO I:

MINUTA DO CONTRATO DE PROGRAMA
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CONTRATO DE PROGRAMA MAIS ASFALTO Nº XX/2022

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE PROGRAMA que celebram entre si o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL – CONDER, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, 
centro, município de São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, neste ato representado pelo seu presidente Sr. CLAUDIO JUNIOR WES-
CHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do Sul, SC, portador da Carteira de Identidade nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/
SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, residente e domiciliado na Linha Barro Preto, interior, município de Guarujá do Sul/SC, e o 
MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº xxxxxxxxxx, com sede na rua xxxxxxxxxx, xx, Centro 
de xxxxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. XXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente “CONTRATO DO PROGRAMA 
MAIS ASFALTO”, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Aplica-se ao presente Contrato de Programa as disposições da legislação federal de licitações, concessões de serviços públicos e de 
consórcios públicos - Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto nº 6.017/2007, bem como a Lei Municipal nº xx/xxx 
do município de xxxxxxx que autorizou o mesmo a aderir ao presente Programa.

Parágrafo único - O Contrato de Programa é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal 
nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. O presente contrato tem como objeto a gestão associada de serviços públicos na execução de projetos de infraestrutura rodoviária, 
abrangendo pavimentação, drenagens pluviais, pintura e sinalização de vias, execução de meios fios, manutenção e conservação de vias 
e espaços públicos no perímetro urbano e rural e demais serviços específicos definido em projetos executivos fornecidos pelos municípios 
consorciados, bem como o fornecimento de bens e materiais, atendendo as necessidades dos municípios consorciados ao CONDER e, em 
conformidade, com o contrato de consórcio público e posteriores alterações contratuais, bem como com as deliberações da assembleia geral 
do consórcio.

2.2. A finalidade do objeto deste contrato visa desenvolver, de acordo com as necessidades e interesses dos consorciados, de acordo com as 
previsões do contrato de consórcio público, alterações contratuais e deliberações da Assembleia Geral do consórcio, ações na área da infra-
estrutura rodoviária dos municípios consorciados, através da contratação e execução de serviços de infraestrutura rodoviária urbana e rural, 
aquisição de matéria prima, materiais e equipamentos que se fizerem necessários, buscando a melhoria das condições das vias públicas, 
resultando em qualidade de vida a população, melhores condições de trafegabilidade e mobilidade, bem como o desenvolvimento regional.

Parágrafo único - A área de prestação dos serviços objeto do presente Contrato de Programa corresponderá ao território do município con-
sorciado contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. Para a consecução da gestão associada tratada neste instrumento, o município de XXXXXXXXXXXX transfere ao CONSÓRCIO o exercício 
parcial das competências de gestão e/ou execução de serviços públicos, praticando os demais atos de sua competência e/ou necessidade 
do município para a implantação e manutenção deste Programa.

3.1.1. Os serviços a serem prestados pelo “PROGRAMA MAIS ASFALTO” serão executados em parceria entre o CONDER e os municípios 
consorciados aderentes ao Programa, cabendo ao CONDER a execução, planejamento e administração das ações de infraestrutura, dentre 
as quais se destacam a gestão, produção, aplicação, transporte, remoção, sinalização viária, recomposição de pavimentos, além de outras 
ligadas a prestação e melhoramentos dos serviços de infraestrutura rodoviária, urbana e rural, que possam contribuir para melhoria das 
áreas definidas em projeto específico.

3.1.2 Compete ao município consorciado a elaboração e aprovação dos projetos pertinentes aos serviços que serão contratados/executados 
através do Programa “Mais Asfalto”, promover o pagamento dos valores pertinentes a implantação e manutenção do Programa “Mais Asfal-
to” e dos contratos de obra a serem realizadas, além da preparação do local onde as obras serão executados e, em caso de necessidade, 
a disponibilização de servidores para acompanhamento e auxílio braçal incluindo possível disponibilização de equipamentos e maquinários 
na data de execução das obras.

3.2. A ordem de execução dos serviços solicitados pelos municípios consorciados, levará em consideração a ordem cronológica de protocolo 
dos pedidos junto ao Consórcio, as condições de atendimento do Consórcio e a concentração de serviços em municípios geograficamente 
próximos considerando os custos de logística, buscando otimização e eficiência no uso dos recursos públicos.

3.3. Para fins de implantação e manutenção da gestão associada prevista neste Contrato de Programa, o CONDER, diante de suas necessi-
dades e enquanto estiver em vigência o presente contrato, poderá promover a aquisição e/ou contratação de equipe técnica, bens e serviços 
necessários à prestação dos serviços objeto deste instrumento.

3.4. As despesas decorrentes da implantação e manutenção dos serviços objetos do presente contrato serão custeados pelos municípios 
consorciados que aderirem ao Programa por meio de Contrato de Aporte Financeiro e Contrato de Rateio de acordo com os critérios, valores 
e condições estabelecidos em Assembleia Geral.

3.5. O município consorciado ao aderir o presente Programa fica obrigado a aceitar as deliberações da Assembleia Geral do CONDER quanto 
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às condições de prestação dos serviços objeto do presente contrato e encargos financeiros pertinentes.

3.6. Para cumprir com suas finalidades, o CONDER, através do Programa poderá:
I – Adquirir e/ou receber em doação ou cessão de uso, os bens que entender necessários, os quais integrarão seu patrimônio;
II - Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos 
governamentais ou da iniciativa privada;
III - Efetuar licitação para contratação de serviços e insumos necessários ao regular desenvolvimento das atividades afetas ao Programa;
IV - Contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados, dispensada a licitação nos termos do art. 24, 
inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93;
V – Outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços de acordo com as normas estabelecidas neste Contrato de 
Programa;
VI – Requisitar a cooperação, cessão ou transferência de servidores dos municípios consorciados.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

4.1. A fim de garantir a transparência da gestão econômica e financeira do objeto deste contrato, serão estritamente observadas as dispo-
sições constantes no Protocolo de Intenções e alterações contratuais do Consórcio Público, sendo que o CONDER deverá, especialmente:
I – Elaborar e encaminhar aos municípios que aderirem ao programa relatórios e demais informações das atividades e valores;
II – Disponibilizar aos municípios que aderirem ao programa as informações contábeis e demonstrações financeiras, exigidas segundo a 
legislação pertinente, relativas ao desenvolvimento e ao cumprimento do objeto;
III – Realizar as publicações legais previstas especialmente quanto à gestão econômica e financeira dos serviços objeto do contrato;
IV – Realizar a prestação de contas anuais, conforme determina as normas legais em vigor;
V – Fornecer informações e certidões solicitadas por qualquer cidadão.

4.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho Fiscal do Consórcio Público, de representantes do Poder Legislativo dos 
municípios consorciados e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

4.3. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER fica autorizado a emitir contratos e recibos referente a prestação 
dos serviços objeto deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1. São atribuições do CONDER:
I - Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento das 
finalidades deste instrumento;
II - Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em 
conta corrente pelos municípios que aderirem ao programa;
III - Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção das finalidades previstas neste instrumento;
IV - Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento pelos municípios consorciados que 
aderirem ao referido Programa;
V - Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da Lei.
5.2. São atribuições do município:
I - Transferir os recursos financeiros necessários para manutenção dos serviços pertinentes ao Programa, quais sejam, aqueles estabelecidos 
em Contrato de Aporte Financeiro, Contrato de Rateio ou aqueles estabelecidos em Assembleia Geral do Consórcio;
II - Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância dos prazos fixados para 
repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito;
III - Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do objeto do presente instrumento;
IV - Acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações estabelecidas.

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E PESSOAL

6.1. Fica estabelecido que os municípios que aderirem ao Programa poderão transferir bens e pessoal para a execução dos serviços objeto 
do presente contrato, observada a legislação em vigor.

6.2. Na eventual transferência de servidores dos municípios consorciados ao CONDER, a forma de recepção destes pelo Consórcio e even-
tuais encargos, será definido em Assembleia Geral do Consórcio.

6.3. Na eventual transferência de bens pelos municípios, os mesmos serão revertidos na extinção deste contrato, garantidos os direitos de 
exploração pelo Consórcio Público, durante sua vigência, a quem incumbe a sua manutenção.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIZAÇÃO

7.1. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, Secretário Executivo e demais representantes não 
responde pessoalmente, pelo descumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato.

7.2. O disposto nesta cláusula não se aplica aos atos praticados em desconformidade com a legislação, com o Protocolo de Intenções, Con-
trato de Consórcio Público e alterações e Estatuto do Consórcio.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA
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8.1. O presente Contrato de Programa entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA - DO ADITAMENTO

9.1. Este contrato poderá ser alterado por decisão das partes, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INADIMPLÊNCIA

10.1. O município consorciado que aderir ao Programa e que se encontrar em situação de inadimplência com o Consórcio Público será noti-
ficado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação, sendo suspensos os serviços do Programa “Mais Asfalto” ao 
respectivo ente consorciado até a regularização da dívida.

10.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 06 (seis) meses, o município consorciado poderá ser excluído do Programa “Mais 
Asfalto” mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as disposições legais e regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato de programa poderá ser rescindido por:

I – Descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto;

II – Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexigível;

III – Ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte que dele se desinteressar com antece-
dência mínima de 60 (sessenta) dias, respeitando as obrigações constantes em contrato de rateio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste – SC, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, 
renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As demais questões aqui não disciplinadas serão resolvidas consoante as disposições do Contrato de Consórcio Público e alterações 
posteriores, do Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER e das normas da Lei nº 11.107/2005, 
bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
as testemunhas abaixo qualificadas.

São Miguel do Oeste/SC, xxxxx de xxxxx de 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente do CONDER Prefeito de xxxxxxx

Após análise do conteúdo do contrato de programa, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pelas legislações vigentes ao assun-
to, opinando assim, pela assinatura do presente contrato.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assessora Jurídica CONDER
OAB/SC Nº XXXX

ANEXO II:

MINUTA DO CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO - PMA

CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO Nº ........../2022

“Contrato de APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO” celebrado entre o Município de XXXXXXX/SC e o Consórcio Intermuni-
cipal de Desenvolvimento Regional – CONDER”.

O MUNICÍPIO DE XXXXXXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, xxxxxxx, Centro de 
XXXXXXX/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. XXXXXXX, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxx 
órgão expedidor xxxxxxx / xx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxx, residente e domiciliada no município de XXXXXXX/SC, ora doravante de-
nominado CONTRATANTE, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, entidade com personalidade 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel 
do Oeste, neste ato representado pelo seu presidente Sr. CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do 
Sul, portador da Carteira de Identidade nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, residente e 
domiciliado no município de Guarujá do Sul, ora doravante denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente “CONTRATO APORTE 
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FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO” tendo como base legal a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Federal nº 6.017/2007, Lei Mu-
nicipal que aprovou o ingresso do município ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER nº xxx/20xx, bem como 
a lei que autorizou a adesão do Município ao referido Programa nº xxx/20xx, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto disciplinar o pagamento do valor do APORTE FINANCEIRO AO “PROGRAMA MAIS ASFALTO” do 
município de XXXXXXXXXXX para o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Conforme aprovação da Adesão do município de XXXXXXXXXXX ao PROGRAMA MAIS ASFALTO do Consórcio Intermunicipal de Desen-
volvimento Regional – CONDER, através da Lei Municipal nº xxx/20xx, deverá ser realizado o pagamento do APORTE FINANCEIRO no valor 
de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

2.1. O pagamento do valor acima descrito deverá ser realizado em parcela única até a data de 30/06/2022, nos respectivos dados bancários: 
Banco do Brasil, agência nº 0599-1, conta corrente nº 61309-6 de titularidade do CONDER (Programa MAIS ASFALTO).

2.2. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, fornecerá recibo com os dados correspondentes ao pagamento 
acima mencionado neste contrato.

2.3. A falta de repasse do valor constante no presente contrato no prazo estabelecido ensejará a aplicação de multa e a cobrança de juros de 
mora, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas em Lei ou no Estatuto do CONDER, Contrato de Consórcio Público e suas alterações 
contratuais e Contrato de Programa.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO correrão por conta da rubrica 
orçamentária de acordo com a Lei Orçamentária Anual sob n° xxx/xxx e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Despesa Complemento Especificação Valor (%)

xx 3.1.71.70 Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Pessoal 4.000,00 4%

xx 3.3.71.70 Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Manutenção 16.000,00 16%

xx 4.4.71.70 Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Investimento 80.000,00 80%

TOTAL R$ 100.000,00 100%

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o CONDER deve for-
necer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município das despesas realizadas com o recurso entregue 
por conta do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES

5.1. O Município ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de inadimplência e juros legais de mora 
até o efetivo pagamento, sendo suspensos os serviços prestados através do Programa Mais Asfalto até a regularização da dívida.

5.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 60 (sessenta) dias, o Município poderá ser excluído do Programa Mais Asfalto sendo 
que a exclusão não exime o município do pagamento do valor constante neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Contrato Aporte Financeiro entra em vigor na data de sua assinatura até 31/12/2022.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO

7.1. Fica eleito o foro da Comarca de xxxxxxxxxxxx, SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento 
deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As demais questões serão resolvidas consoante às disposições do Estatuto Social, Contrato de Consórcio Público e posteriores altera-
ções do CONDER e das normas da Lei Federal n° 11.107/2005, bem como pelas deliberações tomadas em Assembleia Geral.
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E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e valor, na presença 
de duas testemunhas.

Xxxxxxxxx /SC, xxx de xxxxx de 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente CONDER Prefeito de xxxxxxx

Após análise do conteúdo do contrato de programa, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pelas legislações vigentes ao assun-
to, opinando assim, pela assinatura do presente contrato.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assessor(a) Jurídico(a) do município de xxxxxxx / OAB/SC Nº xxxx

ANEXO III:

MODELO DE CONTRATO DE RATEIO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO - PMA

CONTRATO DE RATEIO Nº xx/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº xx/2022

“Contrato de RATEIO ao Programa MAIS ASFALTO do Consórcio celebrado entre o Município de XXXXXXX/SC e o Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Regional – CONDER”.

O MUNICÍPIO DE XXXXXXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, xxxxxxx, Centro de 
XXXXXXX/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. XXXXXXX, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxx 
órgão expedidor xxxxxxx / xx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxx, residente e domiciliada no município de XXXXXXX/SC, ora doravante de-
nominado CONTRATANTE, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, entidade com personalidade 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel 
do Oeste, neste ato representado pelo seu presidente Sr. CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do 
Sul, portador da Carteira de Identidade nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, residente e 
domiciliado no município de Guarujá do Sul/SC, ora doravante denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO DE RA-
TEIO com o objetivo de RATEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS ASFALTO, 
oferecido pelo CONDER, tendo como base legal a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007, Lei Municipal 
de Ratificação/Ingresso ao Consórcio nº xx/xxxx e Lei de Adesão ao Programa Mais Asfalto nº xx/xxxx, Contrato de Programa, bem como 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO e FINALIDADE

1.1. O presente contrato tem como objeto RATEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
MAIS ASFALTO, transferindo ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER o exercício parcial das competências de 
planejamento, gestão e execução dos serviços públicos, nos termos do art. 8º da lei nº. 11.107/05.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente contrato de rateio terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2022.

2.2. O contrato poderá ser prorrogado de acordo com a conveniência da Administração Pública, desde que respeitadas as disposições do 
art. 57 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DE RATEIO E PAGAMENTO

3.1. Para a execução do objeto deste Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora contratados, o Município 
repassará mensalmente ao CONDER, conforme definido em assembleia realizada em 11/03/2022 e registrado sob ata nº 01/2022, o se-
guinte valor assim distribuído:
- Coeficiente Fixo: R$ xxx (xxxx) - representando 27%.

- Coeficiente Variável (Indexador: População - Estimativa IBGE 2021) R$ xxx (xxx) - representando 36,50%.

- Coeficiente Variável (Indexador: Movimento Econômico Ano/base/2021): R$ xxx (xxx) - representando 36,50%.

3.2. Desta forma, o valor a ser repassado ao CONDER mensalmente será de R$ xxx (xxxx), totalizando para 07 (sete) meses - junho a 
dezembro de 2022 - o valor de R$ xxx (xxxxx), conforme segue:
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Parcela Vencimento/Pagamento até Repasse mensal R$

1ª 30/06/2022 R$ xxxxx
2ª 30/07/2022 R$ xxxxx
3ª 30/08/2022 R$ xxxxx
4ª 30/09/2022 R$ xxxxx
5ª 30/10/2022 R$ xxxxx
6ª 30/11/2022 R$ xxxxx
7ª 30/12/2022 R$ xxxxx

REPASSE TOTAL ANUAL R$ xxxxxxxxxx

3.3. Os valores serão depositados em conta específica do Programa Mais Asfalto do CONDER: Banco: 001 – Banco do Brasil, Agência 0599-
1, Conta Corrente 61309-6 ADM/PMA.

3.4. A falta de repasse dos valores constantes do presente contrato poderá ensejar a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor do contrato e a cobrança de juros de mora, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas em Lei ou no Estatuto do CONDER, Con-
trato de Consórcio Público e suas alterações.

3.4.1. Em caso de inadimplência, pelo de prazo de 60 (sessenta) dias, o Município poderá ser excluído do Programa, sendo que, a exclusão 
não exime o município do pagamento dos valores constantes neste contrato.

3.5. Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a aprovação em Assembleia 
do CONDER e deverão ser objeto de termo aditivo ao presente contrato de rateio.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO

4.1. O preço estabelecido será irreajustável durante a vigência do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão por conta da rubrica orçamentária de acordo com a Lei Orçamentária 
Anual sob n° xxx/xxx e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias:

Despesa Complemento Especificação Valor Mensal (R$) Valor Anual (R$) (%)

xx 3.1.71.70
Transferência a Con-
sórcios Públicos Rateio 
Despesas de Pessoal

xxxxx xxxxx 85 %

xx 3.3.71.70

Transferência a Con-
sórcios Públicos Rateio 
Despesas de Manu-
tenção

xxxxx xxxxx 10 %

xx 4.4.71.70

Transferência a Con-
sórcios Públicos Rateio 
Despesas de Investi-
mento

xxxxx xxxxx 5 %

TOTAL R$ xxxxx R$ xxxxx 100%

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, o Consórcio Público 
deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do Município, todas as despesas realizadas com os 
recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos 
econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

7.1. São obrigações do CONDER:

7.1.1. Acompanhar e controlar a qualidade técnica dos serviços prestados durante todo o processo, através de relatórios das atividades;

7.1.2. Fornecer mensalmente recibo do valor pago pelo Município;

7.1.3. Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento das 
finalidades deste instrumento;

7.1.4. Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos depósitos efetuados em 
conta corrente pelo município;
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7.1.5. Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção das finalidades previstas neste instrumento;

7.1.6. Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento;

7.1.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na forma da Lei.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. São obrigações do Município:

8.1.1. Efetuar o pagamento mensal de sua cota de rateio, nos termos estipulados neste contrato;

8.1.2. Designar servidor para responder pelos serviços a serem prestados ao município atraves deste contrato com quem o CONDER man-
terá todos os contatos pertinentes ao respectivo Programa.

8.1.3. Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância dos prazos fixados para 
repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito;

8.1.4. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS NORMAS LEGAIS

9.1. É dispensada a realização de licitação para a celebração deste Contrato de Rateio, com fundamento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei 
Federal n° 8.666/93.

9.2. Aplicam-se também ao presente Contrato de Rateio as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, disposições do Protocolo de Intenções 
e Alterações, do Estatuto Social do CONDER e do Contrato de Consórcio Público e posteriores alterações bem como as Leis Municipais do 
município de Ratificação do Consórcio Público e de Adesão ao Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

10.1. O presente contrato tem como seu fiscal o (a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxx (Secretário(a) Municipal de xxxxxxxxx), inscrito(a) no CPF sob 
o nº xxxxxx, cabendo-lhe a obrigação de fiscalizar o objeto, em conformidade com a quantidade e saldo para pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1. Fica eleito o foro da Comarca de xxxxxx/SC, para dirimir as questões e/ou procedimentos decorrentes ao cumprimento deste contrato.

E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente, em (02) duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos.

xxxxxxxx /SC, xxx de xxxxx de 2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente CONDER Prefeito de xxxxxxx

Após análise do conteúdo do contrato acima, verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos pela legislação vigente, opinando assim, 
pela assinatura do presente contrato.

XXXXXXXXXXXXX
Procurador Geral do Município
OAB/SC nº. XXXXXXX

DECLARO que sou Fiscal do presente Contrato, recebi uma cópia e estou incumbindo de fiscalizar o cumprimento deste contrato.

XXXXXXXXXXXXX
CPF: XXXXXXXXXXXXX

LEI Nº 3.768, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868928

LEI Nº. 3.768, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento de despesas não processadas no exercício anterior e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar pagamento de despesas do exercício anterior, decorrentes da execução de 
serviços especializados em saúde, cujos documentos fiscais foram emitidos em valor diverso (menor) do que o pactuado, no valor de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) em favor de Fisiosaude Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 97.471.452/0001-93.

Art. 2º Para cobrir despesas de que trata o artigo anterior, serão utilizados créditos adicionais suplementares abertos no corrente exercício 
na seguinte classificação:

Entidade: 12 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária – Atividades de Atenção Básica em Saúde
Função: 10 – Saúde
Sub Função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1170 – Saúde para Todos
Proj./ativ.: 2.061 – Serviços de Assistência à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC
Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00.002 Aplicações Diretas (34) ....................... R$ 20.000,00

Art. 3º Decreto do Poder Executivo regulamentará a presente matéria na forma da Lei Federal nº. 4.320/64.

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.
VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

LEI Nº 3.769, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868938

LEI Nº. 3.769, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Declara feriado municipal o dia 20 de maio de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado feriado municipal o dia 20 de maio de 2022, em comemoração ao centenário da fundação do município.

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

Mondaí, 3 de maio de 2022.
VALDIR RUBERT,
Prefeito Municipal de Mondaí.

PORTARIA 480/2022
Publicação Nº 3870151

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 480 DE 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 
3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. CONTRATAR, CARLISE CHRIST, matrícula nº 4422, aprovada no Processo Seletivo nº 02/2020, para exercer a função de PROFESSOR 
ACT - HABILITADO, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no período de 02/05/2022 a 06/05/2022 em substituição ao professor 
Ademir Rower que está em licença para acompanhar filho enfermo.

Art. 2º. A servidora municipal estará enquadrada no Regime Jurídico Estatutário, contribuinte ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, 
percebendo os vencimentos conforme enquadramento da função no quadro de pessoal do Magistério do Município.

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

Mondaí, SC, 02 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.
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SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 481/2022
Publicação Nº 3870144

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 481 DE 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAI, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no inciso IX do artigo 
37, da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Mondaí, resolve:

Art. 1º Autorizar, a servidor (a) abaixo nominado (a) para dirigir os veículos oficiais do Município de Mondaí:

ROSELI CARLA ROWER– CNH nº 1747809829 – Validade 16/10/2023.

Art. 2º A presente autorização não exime o servidor das responsabilidades inerentes à condução de veículos oficiais, nem o resguarda de 
eventuais ações regressivas em caso de dano ao patrimônio público ou alheio.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de Mondaí, 02 de maio de 2022.
VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí

GINTHER OTTO DREHER
Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA 482/2022
Publicação Nº 3870136

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 482 DE 02 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. CONCEDER FÉRIAS, pelo período de 15 dias a servidora Sra. BRUNA DANIELA BRUGGEMANN BORCK, matrícula nº 3660, ocupante 
do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

Art. 2°. As férias serão gozadas no período de 16/05/2022 a 30/05/2022, correspondente ao período aquisitivo de 21/08/2021 A 20/08/2022, 
devendo a servidora retornar aos trabalhos normais no dia 31/05/2022.

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

Mondaí, SC, 02 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal.

GINTHER OTTO DREHER
Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA 483/2022
Publicação Nº 3870129

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 483 DE 02 DE MAIO DE 2022.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1216

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, EDEMAR ZANG, matrícula nº 3152, ocupante do cargo de MOTORISTA, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, a partir de 04/05/2022.

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

Mondaí, SC, 02 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA 484/2022
Publicação Nº 3870122

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 484 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 
3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. ALTERAR PROVISORIAMENTE A CARGA HORÁRIA da servidora Sra. JOCELI MARIA BASEGGIO, matrícula nº 4366, lotada no cargo 
de PROFESSOR ACT – HABILITADO, de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 03/05/2022 a 06/05/2022, 
em substituição a professora Sra. Marieli Metz que está de atestado médico.

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

SANDRA REGINA CALLAI SCHUH
Secretária Municipal da Educação e Cultura.

PORTARIA 485/2022
Publicação Nº 3870116

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 485 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; Lei Municipal nº 3.195 de 22 de dezembro de 2006, e Lei Municipal nº 
3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. ALTERAR A CARGA HORÁRIA do servidor Sr. MARCO ANTONIO WADENPHUL DE CAMARGO, matrícula nº 4271, lotado no cargo de 
PROFESSOR ACT – HABILITADO, de 30 (trinta) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 04/05/2022 a 23/12/2022.

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

GILMAR STUDT
Secretário Municipal de Esporte, Juventude, Turismo e Lazer.
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PORTARIA 486/2022
Publicação Nº 3870107

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 486 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONDAÍ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município; Lei Complementar nº 018 de 28 de novembro de 2006; e Lei Municipal nº 3.196 de 22 de dezembro de 2006, resolve:

Art. 1º. EXONERAR, a pedido, VALDECIR DOS SANTOS, matrícula nº 4387, ocupante do cargo de MOTORISTA, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, a partir de 04/05/2022.

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

Mondaí, SC, 03 de maio de 2022.

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal de Mondaí.

KARLHEINZ KOELLN
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos.
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Monte Carlo

prefeitura

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 
LICITATÓRIO N° 54/2017

Publicação Nº 3870887

MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N° 54/2017
CONCEDENTE: Município de Monte Carlo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ ob o nº 95.996.104/0001-04, com sede 
à Rua Vilma Gomes, n. 1551, Centro, Monte Carlo, SC. CONCESSIONÁRIA: Hoplon Serviços de Saúde Ltda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no sob o n. CNPJ 27.745.971/0001-17, com sede à Rua Joaquim Correia de Mello, n. 3119, Bairro São Carlos, Monte Carlo, SC. 
ESPECIFICAÇÕES: Ficam mantidas as condições estabelecidas no contrato de concessão n. 54/2017, com as alterações dos Termos Aditivos 
n. 04/2019, 05/2020 e 10/2022, para gestão da UMS Nossa Senhora da Salete, prorrogando-se o presente contrato, até 30 de junho de 
2022. VALOR GLOBAL: Fica mantido o valor global, de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) mensais, como contraprestação 
financeira definida no contrato n. 54/2017. DOTAÇÃO: já indicados no contrato administrativo, vigentes para o ano de 2022. Monte Carlo, 
30 de abril de 2022.
SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022 CHAMADA PÚBLICA Nº38/2022/PMMC PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI 11.947/2009, PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR 
NO ANO LETIVO DE 2022/2023

Publicação Nº 3869468
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº38/2022/PMMC

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI 11.947/2009, PARA COMPOR MERENDA ES-
COLAR NO ANO LETIVO DE 2022/2023

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO-SC, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar Chamada Pública para Aquisição de Ali-
mentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009, Resolução nº 38/2009 do Ministério da Educação, Resolução/CD/
FNDE nº26, de 17 de junho de 2013; para o ano de 2022/2023. Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e pro-
posta de preço, a partir das 13:00 horas do dia 01/06 / 2022 até as 08:00 horas do dia 08/06/2022. Abertura da sessão no dia 08/06/2022 
às 08:30 horas, na sala de reunião na Prefeitura Municipal, situada à Rodovia SC 452, Km 24, nº 1551 –Centro.

1. OBJETO
O OBJETO DO PRESENTE PROCESSO DE LICITAÇÃO É, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), PARA ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR PARA ANO LETIVO DE 2022/2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO V DESTA CHAMADA PÚBLICA, PELO 
MENOR PREÇO UNITÁRIO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2022 EDITAL DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 07/2022

Publicação Nº 3867945

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2022
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022

1 – OBJETO
0.1 – Dispensa de Licitação visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE ODONTOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO/SC.

3. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO/SC de forma a não interromper os atendimentos deixando a população desassis-
tida.
EMPRESA ODONTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS inscrita no CNPJ: 08.156.129/0001-
03 apresentou o valor de R$160,00 a hora, para tanto a contratadada.
6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2022.
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Monte Castelo

prefeitura

ATA DE HOMOLOGAÇÃO PP 014
Publicação Nº 3868112

PROCESSO LICITATÓRIO 035/2022

Ata de Homologação

Pregão Presencial nº 014/2022

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, na sala da divisão de compras e licitações da Pre-
feitura Municipal de Monte Castelo, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 394/2021, de 14 de Setembro 
de 2.021, sendo designado como Pregoeira neste processo a Sra. Andreza da Silveira, juntamente com o grupo de apoio, para a sessão 
pública de habilitação, relativa à licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK CHROME-
BOOK EDUCACIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO . Considerando que a amostra foi entregue tempestivamente; 
considerando o Laudo Técnico, emitido pelo senhor Edivim Armando Ayres, que atesta que a amostra corresponde ao solicitado no Edital; 
considerando que não houve interposição de recursos ou contrarrazões, a Comissão resolve por manter a decisão tomada na Sessão do 
dia vinte e seis de abril, onde sagrou vencedora a Empresa MICROSENS S.A. O referido processo licitatório será encaminhado ao Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal para a competente homologação. O resultado será publicado no DOM/SC e Site da Prefeitura Municipal de Monte Castelo, 
para a devida publicidade. E, em nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que após lida foi 
assinada pelos presentes. Monte Castelo, 03 de Maio de 2022.

Andreza da Silveira
Pregoeira

Susan Paulista
Equipe de Apoio

Wilson Alves Ribeiro
Equipe de Apoio

Claudinei Fernandes Edivim  Armando Ayres
Equipe de Apoio    CPF 134.379.817-57

ERRATA ATA JULGAMENTO DE DILIGÊNCIAS TP 009
Publicação Nº 3869024

ERRATA A ATA DE JULGAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
PROCESSO LICITATÓRIO 033/2022
Tomada de Preço nº 009/2022

Onde se lê:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, em conformidade com os 
Projetos, Plantas e Memoriais Descritivos e nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos.

Leia-se:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA contratação de empresa para a execução de obras/serviços de engenharia para REFORMA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE – CENTRAL.

Monte Castelo, SC, 03 de maio de 2022.

MONIA REGINA KRINDGES
Secretária da Comissão Permanente de Licitações
Do Município de Monte Castelo.
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Morro da Fumaça

prefeitura

CONTRATOS CONSOL ABR/2022
Publicação Nº 3869079

 

 

 

MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Compras e Contratos 

Relatório Contrato TCU - Relatório do Contrato para TCU 

Pág 1 / 4 
 

 

 
IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO441101-2272-SNEECGZMFIZRG-7 - Emitido por: DIEGO ELIAS ESTEVAM 03/05/2022 11:29:11 -03:00 
 

 

MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Modalidade: Pregão 

 

Número Licitação: 155/2021 
 

Número Contrato: 2/2022 
Número Aditivo: 1 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES NATIVOS DE PLATAFORMA WEB PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, NO MODO DE LICENÇAS DE USO DE 
PROGRAMAS, SEM LIMITE DE USUÁRIOS. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO 
FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E 
CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E 
EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER. 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: IPM SISTEMAS LTDA - 01.258.027/0001-41 

 

Data Assinatura: 29/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 29/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos:  

Valor: R$ 0,00 
 
 
 
 

Modalidade: Pregão 
 

Número Licitação: 29/2022 
 

Número Contrato: 22/2022 
Número Aditivo: 1 

Objeto: AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL PARA AS RUAS: HERMÍNIA CECHINEL, ESPERANÇA 
SARTOR GUGLIELMI, NATAL SARTOR E SILVIO SARTOR,CONFORME ANEXO 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: SUPERIOR SINALIZACAO LTDA - 44.364.415/0001-10 

 

Data Assinatura: 19/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 19/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos:  

Valor: R$ 0,00 
 
 
 
 

Modalidade: Tomada de Preços 
 

Número Licitação: 5/2021 
 

Número Contrato: 18/2021 
Número Aditivo: 7 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LIBERO FORTUNATO E TRANQUILO 
SARTOR, CONFORME CONVÊNIO Nº 013937/2020 E 0502047-87/18 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA - 12.218.083/0001-79 

 

Data Assinatura: 14/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 14/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos:  

Valor: R$ 0,00 
 
 
 
 

Modalidade: Concorrência 
 

Número Licitação: 11/2022 
 

Número Contrato: 27 
Número Aditivo:  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA VICENTE GUOLLO, CONFORME 
ANEXO. 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 00.521.113/0001-32 

 

Data Assinatura: 04/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 04/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
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Empenhos: 1064 / 2022, 1065 / 2022 
Valor: R$ 6.766.666,67 

 
 
 
 

Modalidade: Tomada de Preços 
 

Número Licitação: 44/2022 
 

Número Contrato: 28 
Número Aditivo:  

Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIAS DE ROCHI,CONFORME ANEXO 
Fundamentação Legal:  

Nome / CNPJ: B & B TERRAPLANAGEM LTDA - 13.847.699/0001-71 
 

Data Assinatura: 04/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 04/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos: 1066 / 2022 

Valor: R$ 223.155,14 
 
 
 
 

Modalidade: Tomada de Preços 
 

Número Licitação: 46/2022 
 

Número Contrato: 29 
Número Aditivo:  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMO PARISE,CONFORME ANEXO 
Fundamentação Legal:  

Nome / CNPJ: B & B TERRAPLANAGEM LTDA - 13.847.699/0001-71 
 

Data Assinatura: 04/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 04/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos: 1068 / 2022, 1069 / 2022 

Valor: R$ 55.537,99 
 
 
 
 

Total: R$ 7.045.359,80 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE MORRO DA FUMAÇA 

Modalidade: Pregão 
 

Número Licitação: 155/2021 
 

Número Contrato: 1/2022 
Número Aditivo: 1 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES NATIVOS DE PLATAFORMA WEB PARA 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA, NO MODO DE LICENÇAS DE USO DE 
PROGRAMAS, SEM LIMITE DE USUÁRIOS. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO 
FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E 
CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E 
EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER. 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: IPM SISTEMAS LTDA - 01.258.027/0001-41 

 

Data Assinatura: 29/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 29/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos:  

Valor: R$ 2.220,00 
 
 
 
 

Total: R$ 2.220,00 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MORRO DA FUMAÇA 

Modalidade: Tomada de Preços 
 

Número Licitação: 3/2022 
 

Número Contrato: 4 
Número Aditivo:  
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO,CONFORME ANEXO 
Fundamentação Legal:  

Nome / CNPJ: B & B TERRAPLANAGEM LTDA - 13.847.699/0001-71 
 

Data Assinatura: 05/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 05/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos:  

Valor: R$ 43.624,77 
 
 
 
 

Total: R$ 43.624,77 
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MORRO DA FUMAÇA 

Modalidade: Inexigibilidade 
 

Número Licitação: 5/2022 
 

Número Contrato: 8 
Número Aditivo:  

Objeto: CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS NEUROPEDIATRIA. 
Fundamentação Legal:  

Nome / CNPJ: CM MEDICINA SS - 24.957.337/0001-50 
 

Data Assinatura: 20/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 20/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos: 144 / 2014, 2264 / 2014 

Valor: R$ 42.400,00 
 
 
 
 

Modalidade: Tomada de Preços 
 

Número Licitação: 4/2022 
 

Número Contrato: 7 
Número Aditivo:  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,CONFORME 
ANEXO 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: B & B TERRAPLANAGEM LTDA - 13.847.699/0001-71 

 

Data Assinatura: 05/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 05/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE MORRO DA FUMAÇA 
Empenhos: 558 / 2015, 669 / 2015, 121 / 2016, 410 / 2016, 620 / 2016, 621 / 2016, 924 / 2016, 925 / 2016, 2866 / 2016, 70 / 2017 

Valor: R$ 122.987,33 
 
 
 
 

Total: R$ 165.387,33 
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MORRO DA FUMAÇA - (SAMAE) 

Modalidade: Sem Licitação 
 

Número Licitação: 
 

Número Contrato: 13 
Número Aditivo:  

Objeto: Aquisição de produtos químicos para tratamento de água, com entrega na sede dos Entes consorciados do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM SUL,com base na ata do certame do Pregão Presencial n° 10/2021, 
Processo de Compra n° 11/2021 e sua Ata de Registro de Preços. 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA - 08.444.204/0002-04 

 

Data Assinatura: 25/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 25/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MORRO DA FUMAÇA - (SAMAE) 
Empenhos: 4 / 2007 

Valor: R$ 47.880,00 
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Modalidade: Sem Licitação 
 

Número Licitação: 
 

Número Contrato: 14 
Número Aditivo:  

Objeto: Aquisição de produtos químicos para tratamento de água, com entrega na sede dos Entes consorciados do Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM SUL,com base na ata do certame do Pregão Presencial n° 10/2021, 
Processo de compra n° 11/2021 e sua Ata de Registro de Preços. 

Fundamentação Legal:  
Nome / CNPJ: HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - 46.481.156/0004-85 

 

Data Assinatura: 25/04/2022 
Data Publicação:  

Período Vigência: 25/04/2022 a 31/12/2022 
 

Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE MORRO DA FUMAÇA - (SAMAE) 
Empenhos:  

Valor: R$ 35.088,00 
 
 
 
 

Total: R$ 82.968,00 
Total Contratos: R$ 7.339.559,90 
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REGISTRO DE PREÇO 001/2022
Publicação Nº 3869039

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FC15BA1A33025EDC582965AD659FA31F596B92C4

 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE MORRO DA FUMAÇA
Compras e Contratos

Aviso de Licitação
Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - Minuta - Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - 

Minuta - Licitação: 13371 Aviso de Licitação(1618) - Sequência: 1

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO531201-2272-VUCNGKBXEQZPN-7 - Emitido por: DIEGO ELIAS ESTEVAM 03/05/2022 11:19:51 -03:00

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA – SC
Processo Administrativo: 1/2022
Modalidade: Pregão   1/2022
Tipo de julgamento: Menor Preço
Tipo de comparação: Por Lote

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

A comissão de Licitação da FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE MORRO DA FUMAÇA, nomeada 
pelo(a) Decreto - 9/2022, no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados que se 
realizará no dia 16 de maio de 2022, ás 13:30:00 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA FUMAÇA, a 
reunião de recebimento e abertura das propostas, conforme determina o Edital de Licitações nº. 1/2022, na modalidade 
de Pregão.

 
Informamos ainda que se encontra disponível o edital em sua integra nos meios de comunicação conforme o que 

determina a legislação vigente.

MORRO DA FUMAÇA - SC, 03 de maio de 2022

DIEGO ELIAS ESTEVAM
Integrante de Comissão
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Navegantes

prefeitura

ATA DA REUNIÃO APÓS ANÁLISE DE RECURSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2022 PMN
Publicação Nº 3872063

ATA 58/2022 PMN
APÓS ANALISES DE RECURSOS, AS DEZESSEIS HORAS DO DIA TRES DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS, NO MUNICÍPIO DE NAVE-
GANTES/SC, REUNIU SE A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO INSTITUIDA PELA PORTARIA Nº384/2021, REFERENTE AO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº: 58/2022 PMN, CUJO OBJETO É PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA MANUTENÇÕES, INSTALAÇÕES E 
REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES, SECRE-
TARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES; A FIM DE ANALISARMOS AS PROPOSTAS SUBSEQUENTES, VISTO QUE A EMPRESA JJ INSTALADORA E 
MANUTENÇÃO EIRELI, FOI INABILITADA POR NÃO SE ENQUADRAR NO ITEM 5.4 SUBITEM 5.4.2 DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, QUE 
ASSIM DISCORRE: “COMPROVAÇÃO DE POSSUIR CAPITAL SOCIAL MÍNIMO EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ESTIMADO 
DA CONTRATAÇÃO”.EM SEGUIDA A ANÁLISE, CONSTATA SE QUE A EMPRESA JJ INSTALADORA E MANUTENÇÃO EIRELI, ENQUADRA SE 
VENCEDORA SOMENTE NOS LOTES 1 COM O VALOR DE R$ 1.504.167,60 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA 
E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E LOTE 3 COM O VALOR DE R$ 52.098,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E NOVENTA E OITO REAIS) 
PERFAZENDO O MONTANTE DE R$ 155.626,56 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL SEISSENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E 
SEIS CENTAVOS); CUJO PERCENTUAL ATINGIU OS 10% (DEZ POR CENTO) DO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. EM RELAÇÃO AO “LOTE 
02” A EMPRESA BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI SAGROU SE VENCEDORA COM O VALOR DE R$ 486.500,00 
(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) CUJO PERCENTUAL ATINGIU OS 10% (DEZ POR CENTO) DO ESTIMA-
DO DA CONTRATAÇÃO. COM RELAÇÃO AO “LOTE 04” SAGROU SE VENCEDORA SCHAPPO CLIMATIZAÇÃO LTDA COM O VALOR DE R$ 
84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS) CUJO PERCENTUAL ATINGIU OS 10% (DEZ POR CENTO) DO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. 
NO “LOTE 05” SAGROU SE VENCEDORA A EMPRESA REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI COM O VALOR DE R$ 772.850,00 (SETESSENTOS 
E SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS). CUJO PERCENTUAL ATINGIU OS 10% (DEZ POR CENTO) DO ESTIMADO 
DA CONTRATAÇÃO.APÓS ANALISE DOS LOTES COM SEUS RESPECTIVOS VALORES E PERCENTUAIS ESTIMADOS, FICA DEFINIDO QUE A 
FASE DE HABILITAÇÃO DAR-SE-Á NA DATA 05/05/2022 ÀS 14HORAS00MINUTOS, CONFORME PREVIAMENTE AGENDADO.ESTA ATA SERÁ 
DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR, ENCERRA-SE A PRESENTE ATA, QUE APÓS LIDA SEGUE ASSINADO PELO 
PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO QUE SE FAZEM PRESENTES, LAVRA SE A MESMA.

ATA DA SESSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 FMS
Publicação Nº 3872067

ATA 16/2021 FMS

ABERTO O CERTAME AS QUATORZE HORAS DO DIA TRES DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC, 
NESTE ATO REPRESENTADO PELA PREGOEIRA CARLA CLAUDINO E EQUIPE DE APOIO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 384/2021 TORNA-SE 
PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS O PREGÃO ELETRÔNICO N°: 16/2022 FMS. CUJO OBJETO PREGÃO ELETRÔNICO 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, FARMACÊUTICO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA E ENGENHEIRO 
DE ALIMENTOS, PARA ATENDER NO CIS, POLICLÍNICA E UNIDADES DE SAÚDE DETERMINADAS PELA SECRETARIA DE SÁUDE, ATRAVÉS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC. FICA REGISTRADO QUE, POR MOTIVOS DE VICIOS NO EDITAL, O CERTAME NÃO 
PÔDE AVANÇAR PARA A ETAPA DE LANCES, O MESMO SENDO SUSPENSO PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓ-
RIO. ESTA ATA SERÁ DISPONIBILIZADA NO SITE WWW.NAVEGANTES.SC.GOV.BR. ENCERRA-SE O PRESENTE CERTAME, E ENCAMINHA-SE 
PARA AUTORIDADE COMPETENTE. EU, CLAILSON ALISSON VELOSO, LAVREI O PRESENTE REGISTRO DE ACONTECIMENTOS QUE APÓS 
LIDO E CONFERIDO SEGUE ASSINADO PELOS PRESENTES NESTA ABERTURA QUE PERMANECERÃO ATÉ A LAVRATURA DA MESMA.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 FMS - EDITAL RETIFICADO E REPUBLICADO
Publicação Nº 3872035

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C31F3F6C79095B3F47446BF7478DA946E2DDF2C6
PREFEITURA DE NAVEGANTES – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 FMS – EDITAL RETIFICADO E REPUBLICADO
Comunicamos na forma da lei 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o processo licitatório do objeto: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada ou entidades sem fins lucrativos para prestação de serviços de psi-
cologia, farmacêutico, técnico em enfermagem, enfermagem, odontologia e engenheiro de alimentos, para atender no CIS, Policlínica e 
Unidades de Saúde determinadas pela Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde de Navegantes/SC. Disputa em meio ele-
trônico com uso da plataforma BNC. Interessados deverão cadastrar-se no site http://bnc.org.br/cadastro/. Entrega das propostas a partir 
do dia 04/05/2022 até às 13h30 do dia 17/05/2022. Início da sessão em meio eletrônico às 14h00 do dia 17/05/2022. O edital se encontra 
à disposição na Rua João Emílio nº 100, Navegantes/SC e no site: www.navegantes.sc.gov.br link fornecedor. Libardoni Fronza – Prefeito.

http://www.navegantes.sc.gov.br/
http://www.navegantes.sc.gov.br/
http://bnc.org.br/cadastro/
http://www.navegantes.sc.gov.br


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1226

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 FUMSCI
Publicação Nº 3872056

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2022 FUMSCI

A Prefeitura Municipal de Navegantes torna público a SUSPENSÃO do edital do Pregão Presencial n° 04/2022 FUMSCI – PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE 
EXTINTORES PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE NAVEGANTES, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE NAVEGANTES - FUMSCI.

Maiores informações: telefone (47) 3342-9500 e /ou site oficial do Município: www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes/SC, 03 de maio de 2022.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022 FUMSCI
Publicação Nº 3872057

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2022 FUMSCI

A Prefeitura Municipal de Navegantes torna público a SUSPENSÃO do edital do Pregão Presencial n° 09/2022 FUMSCI – PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO-PERECÍ VEIS, HORTIFRUTI-
GRANJEIROS, ÁGUA E CARGA DE GÁS PARA COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DO EFETIVO DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR, 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE NAVEGANTES - FUMSCI.

Maiores informações: telefone (47) 3342-9500 e /ou site oficial do Município: www.navegantes.sc.gov.br.

Navegantes/SC, 03 de maio de 2022.

DECRETO 122-2022
Publicação Nº 3871020

DECRETO Nº 122/2022
NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com o que dispõe a lei 2286 de 19/03/2010,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado, por este ato, os membros do Conselho Municipal de Cultura, cujos integrantes são os seguintes:

I- Representantes da Fundação Cultural de Navegantes:
Titular: Marcos Venício Montagna
Suplente: Rodrigo Carvalho de Miranda

II- Representantes da Secretaria Municipal da Educação:
Titular: Geovana Pereira de Souza Costa
Suplente: Antonia Ismenia Freire Pinheiro

III- Representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte:
Titular: Luciano Maibuk
Suplente: Fabiane da Costa Eleuterio

IV- Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Titular: Carlos Eduardo de Figueiredo Andrade
Suplente: Maria Solange Fornari

V- Representantes do Instituto Ambiental de Navegantes – IAN:
Titular: Drusko da Cunha Covcevich
Suplente: Welerson Mafra Correia

VI- Representantes da Secretaria Municipal de Comunicação Social:
Titular: Rodrigo Ramos
Suplente: Juliana Machado Garcia

VII - Representantes do audiovisual residente no Município:

http://www.navegantes.sc.gov.br
http://www.navegantes.sc.gov.br
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Titular: Jackson Alison Silva
Suplente: Gilmar da Silva

VIII- Representantes das artes visuais:
Titular: Adriane Mendonça Gomes Caridade
Suplente: Donielson Santiago Correa

IX - Representantes das artes cênicas:
Titular: Gilberto Francisco de Oliveira
Suplente: Marcos Suchara

X- Representantes da música:
Titular: Paulo Roberto Campos de Lima
Suplente: Ana Paula de Jesus Paz

XI- Representantes das humanidades:
Titular: Fernando Cardoso de Souza
Suplente: Juliana Lemes de Faria

XII- Representantes do patrimônio imaterial:
Titular: Daniel Simonetti Campos da Silva
Suplente: Robson Almeida da Silva

XIII- Representantes do patrimônio material:
Titular: Marta Celestina da Silva
Suplente: Magaly Percevalis Benatti

XIV- Representantes da arquitetura:
Titular: Tânia Marli Arndt
Suplente: Camila Claudino

XV -Representantes do artesanato:
Titular: Silvana Santos Machado
Suplente: Vera Lucia Bergold

XVI - Representantes da economia criativa:
Titular: Ricardo Ferri da Silva
Suplente: Ana Claudia Suvinski Ferri
Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura é nomeado para um mandato de 2 (dois) anos conforme determina a Lei 2286 de 19 de março de 
2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando-se, na íntegra, o Decreto nº 228 de 13 de outubro de 2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Navegantes/SC, 03 de maio de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito Municipal
Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Logística, aos três dias do mês de maio de 2022.

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração e Logística

DISTRATO 1496 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870230

DISTRATO Nº 1496-2022

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Libardoni 
Lauro Claudino Fronza, e também Secretário Municipal de Administração e Logística, Sr. Ditmar Alfonso Zimath, que este subscreve, de ora 
em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado BRUNA ANHAIA – 63501702, doravante denominado de CONTRA-
TADO, com fundamento na LEI nº 2384 de 13 de Dezembro de 2010, têm entre si como justo e acordado o presente DISTRATO conforme 
segue:

CLÁUSULA ÚNICA_-_DO DISTRATO

Constitui objeto do presente DISTRATO A PEDIDO DO CONTRATADO, conforme inciso II art. 10º da Lei 2384/2010 da Secretaria de 
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Administração e Logística, a oficialização do rompimento contratual espelhado no Contrato 383/2022 de prestação de serviços na função de 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, os quais as partes concordam amigavelmente entre si, sem ônus para quaisquer das partes, a partir 
desta data.

E por estarem as partes, MUNICÍPIO e CONTRATADO, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no.
Navegantes, 03 de maio de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito do Município de Navegantes

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração e Logística

Bruna Anhaia
Contratado

DISTRATO 1497 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870237

DISTRATO Nº 1497-2022

O MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua João Emílio nº 100, Bairro Centro, em Navegantes/SC, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.855/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Libardoni 
Lauro Claudino Fronza, e também Secretário Municipal de Administração e Logística, Sr. Ditmar Alfonso Zimath, que este subscreve, de 
ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, e, de outro lado ADRIANA DOS SANTOS – 63462002, doravante denominado de 
CONTRATADO, com fundamento na LEI nº 2384 de 13 de Dezembro de 2010, têm entre si como justo e acordado o presente DISTRATO 
conforme segue:

CLÁUSULA ÚNICA_-_DO DISTRATO

Constitui objeto do presente DISTRATO A PEDIDO DO CONTRATADO, conforme inciso II art. 10º da Lei 2384/2010 da Secretaria de Ad-
ministração e Logística, a oficialização do rompimento contratual espelhado no Contrato 345/2022 de prestação de serviços na função de 
MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, os quais as partes concordam amigavelmente entre si, sem ônus para quaisquer das partes, a partir 
desta data.

E por estarem as partes, MUNICÍPIO e CONTRATADO, de pleno acordo com o disposto neste instrumento, assinam-no.
Navegantes, 03 de maio de 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito do Município de Navegantes

Ditmar Alfonso Zimath
Secretário de Administração e Logística

Adriana Dos Santos
Contratado

ERRATA - CONCORRÊNCIA Nº 03/2022 FMV
Publicação Nº 3872043

ERRATA - CONCORRÊNCIA N° 03/2022 FMV
Conforme resposta da Impugnação da Fundação Municipal de Vigilância, exclui-se toda e qualquer referencia ao item “caçamba”, conforme 
Decreto Municipal n° 207/2021, conforme:

k - Registrar e controlar todos os dados referentes à entrada de caçambas para entulho,
no pátio.
2.1 O objetivo deste é detalhar os parâmetros de operação dos serviços de depósito (guarda), operação e gestão de pátios, com estrutura 
de transporte (guinchos) para remoção, recolhimento, apreensão, guarda e depósito de veículos, mercadorias, materiais equipamentos, 
caçambas e embarcações, apreendidos, removidos e recolhidos, em razão de infrações à legislação de trânsito, penal ou de abandono na 
via pública, ou solicitação dos demais órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, conveniados com o município de Navegantes-SC 
para o mesmo fim, conforme legislação vigente.

2.7 A CONCESSIONÁRIA, deverá ter a disponibilidade de guinchos para recolhimento imediato, quando do cometimento de infração em con-
formidade com o que estabelece a Lei Federal 9.503 de 23 de setembro de 1997 e suas normas complementares, bem como, pelo abandono 
de veículos, mercadorias, materiais, equipamentos, caçambas e embarcações, em vias e logradouros públicos.

3. JUSTIFICATIVA
O objeto da contratação se justifica pela necessidade de atender o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, quan-
to à remoção, recolhimento, apreensão, guarda e depósito de veículos, mercadorias, materiais, equipamentos, caçambas e embarcações, 
apreendidos, removidos e recolhidos, em razão de infrações à legislação de trânsito ou de abandono na via pública. ou solicitação dos 
demais órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, conveniados com o município de Navegantes/SC para o mesmo fim, conforme 
legislação vigente.

25. ...k - Registrar e controlar todos os dados referentes à entrada de caçambas para entulho,
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no pátio.

Navegantes, 03 de maio de 2022.

Departamento de Compras e Licitações
Secretaria de Administração
Prefeitura Municipal de Navegantes

EXTRATO CONTRATUAL N° 02/80/2021 PMN / EXTRATO CONTRATUAL N° 02/09/2021 PMN
Publicação Nº 3871074

EXTRATO CONTRATUAL N° 02/80/2021 PMN / EXTRATO CONTRATUAL N° 02/09/2021 PMN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES.
EXTRATO CONTRATUAL N°02/80/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO 106/2021 PMN
Locador: SERGIO BARON
OBJETO: Segundo Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n° 80/2021, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO VISAN-
DO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O CMEI PROF.ª LENITA DE SOUZA GAYA, LOCALIZADO À RUA MANOEL CONSTÂNCIO MAFRA, 
Nº 440, BAIRRO SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, SC.
VALOR TOTAL: R$ 11.800,00
Recursos:3.3.90.00.00.00.
Vigência: 30/04/2022 – 31/08/2022.
Navegantes, 25 de abril de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
Extrato Contratual n° 02/09/2021 PMN.
DISPENSA DE LICITAÇÃO 183/2020 PMN
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Locador: Rute Bornhausen
Valor total: R$ 11.700,00
Vigência ....... : 09/05/2022 – 09/08/2022
Recursos: 5000 3.3.90.00.00.00.
Objeto .......... : Segundo Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação n° 09/2021 PMN, referente à DISPENSA 
DE LICITAÇÃO VISANDO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR O CMEI PROF.ª MARIA DAS NEVES EMÍLIO, LOCALIZADO À RUA JOSÉ 
BORNHAUSEN, 173 BAIRRO SÃO DOMINGOS, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES, SC.
Solicitante: Patrícia Duarte Cidral / Secretária de Educação.
Navegantes, 25 de abril de 2022.

EXTRATO CONTRATUAL N° 84/2022 FMS
Publicação Nº 3871107

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5899DF2E627EF6C3B55F7B24882A1A829352ADE4
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
EXTRATO CONTRATUAL N° 84/2022 FMS.
EXTRATO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2022 FMS.
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES
Contratada...: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ n° 74.127.473/0002-71,situada 
no endereço Rua José Roberto Otto, 557 , Bairro Pereque, Cidade de Porto Belo/SC, CEP: 88.210-000, representada por Ivan Dallapria.
Licitação ...... : DL n° FMS 21/2022
Prazo: 90 dias.
Valor Total: R$ 11.000,00
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHAS DE VACINAS (INFLUENZA E SARAM-
PO), ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC, conforme Dispensa de Licitação n° 21/2022 FMS.
Recursos: 2.1603.3.90.00 / 2.083 3.3.90.00
Órgão Responsável: Secretaria de Saúde do Município de Navegantes.
Secretária de Saúde: Luciane Nottar Nesello
Navegantes, 03 de maio de 2022.
5899DF2E627EF6C3B55F7B24882A1A829352ADE4
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EXTRATO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2022 FMS
Publicação Nº 3871146

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
EXTRATO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2022 FMS.
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES
Contratada...: DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EIRELI, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ n° 74.127.473/0002-71,situada 
no endereço Rua José Roberto Otto, 557 , Bairro Pereque, Cidade de Porto Belo/SC, CEP: 88.210-000, representada por Ivan Dallapria.
Licitação ...... : DL n° FMS 21/2022
Prazo: 90 dias.
Valor Total: R$ 11.000,00
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHAS DE VACINAS (INFLUENZA E SARAM-
PO), ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC, conforme Dispensa de Licitação n° 21/2022 FMS.
Recursos: 2.1603.3.90.00 / 2.083 3.3.90.00
Órgão Responsável: Secretaria de Saúde do Município de Navegantes.
Secretária de Saúde: Luciane Nottar Nesello
Navegantes, 03 de maio de 2022.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 56/2017
Publicação Nº 3869043

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 56/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 103/2016
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que em maio de 2016 não foi realizado pagamento de aluguel de imóvel ocupado pelo CREAS, devido a 
atraso no envio dos empenhos e na renovação do contrato de locação. Em processo administrativo indenizatório determinou-se o pagamen-
to do valor de R$ 4.370,09, com relação ao período utilizado.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 08 de fevereiro de 2017, mas encontra-se pendente 
de manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligência de servidores da Administração Municipal, o que teria gerado ao ente público pagamento 
dos valores devidos a título de aluguel. O trâmite do processo administrativo indenizatório poderia indicar, ao menos por ora, diligências 
preliminares a serem realizadas pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de 
procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores.
I.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;
De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em maio de 2016. Desse modo, inexistindo causa 
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interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram respectivamente em maio de 2021.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 57/2017
Publicação Nº 3869049

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 57/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: CI/PGM 394/2017
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que, nos autos do processo judicial 0005264-26.2009.8.24.0135, servidores do município teriam demolido 
indevidamente a residência de um particular, o que ocasionou a condenação do ente público ao pagamento de R$ 12.789,69 a título de dano 
material e moral, o que foi posteriormente corrigido.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 19 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.

É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se que servidores teriam causado danos a terceiros demolindo uma casa indevidamente em 15/01/2009, o que 
ocasionou prejuízo ao erário em razão da indenização devida ao particular. Os fatos encontram-se devidamente instruídos na ação judicial. 
Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
I.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;
De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em 15/01/2009. Desse modo, inexistindo causa inter-
ruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 16/01/2014.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
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quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 58/2017
Publicação Nº 3869052

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 58/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 001/2017
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATORIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que em 13/12/2016, o veículo do munícipe teria sido atingido por uma pedra projetada por uma roça-
deira do Município, ocasionando a quebra do para-brisas. Como consequência, o ente público desembolsou o valor de R$ 210,00 a título de 
indenização aos prejuízos do particular.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 25 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligencia de servidores da Secretaria de Obras, que teria ocasionado danos materiais a terceiro e, 
como consequência, ressarcimento pelo Poder Público do prejuízo arcado pelo particular.
O tramite do processo indenizatório poderia indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem realizadas pela Comissão. Desse 
modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores.
I.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em 13/12/2016. Desse modo, inexistindo causa inter-
ruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 14/12/2021.

III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
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Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 59/2017
Publicação Nº 3869056

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 59/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 002/2017
Assunto: Inadimplemento de contrato

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que a empresa Construtora Renascence, contratada para a construção do muro da escola municipal 
Profª Izilda Reiser de Mafra, teria descumprido o cronograma de obras, motivo pelo qual não recebeu o pagamento dos serviços prestados.

Após trâmite do Processo indenizatório, a comissão decidiu pela condenação do Poder Público ao pagamento de R$ 10.277,25, em 11/04/2017 
pelos serviços executados até então.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 25 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se que servidores teriam causado danos ao erário pelo não pagamento de etapa de obra entregue após o prazo. Os 
indícios juntados ao processo indenizatório poderiam indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem realizadas pela Comissão. 
Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores.
I.III Prescrição

O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.

No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, infere-se que o suposto ato infracional ocorreu preteritamente à decisão da comissão de des-
cumprimento contratual, que foi proferida em 11/04/2017. Desse modo, inexistindo causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos 
narrados prescreveram em 12/04/2022, mesmo tomando como termo inicial a data da decisão da comissão. Além disso, inexistem indícios 
de ato doloso, má-fé ou lesão à Administração Pública.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
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quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 60/2017
Publicação Nº 3869062

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 60/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 003/2017
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional pelo servidor D.B.

Consta nos autos a informação de que, em 06/12/2016, um veículo do Município dirigido supostamente pelo servidor D.B. teria colidido com 
o veículo de um particular, o que ocasionou ao ente público o desembolso de R$ 2.500,00 a título de indenização ao munícipe.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 25 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se o suposto prejuízo gerado ao particular, posteriormente reembolsado pela Administração, em decorrência de 
conduta de servidores do Poder Público Municipal. O trâmite de processo indenizatório poderia indicar, ao menos por ora, diligências preli-
minares a serem adotadas pela Comissão processante. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instau-
ração de procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo do servidor.

I.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em 06/12/2016. Desse modo, inexistindo causa inter-
ruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 07/12/2021.

III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
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Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 61/2017
Publicação Nº 3869067

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 61/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 005/2017
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que no período de Janeiro a Março de 2017, o Município teria deixado de efetuar o pagamento da locação 
de um veículo com o sr. Cantenor Pereira. Em razão disso, instaurou-se o PAI 005/2017, cuja decisão foi favorável ao pagamento pelo serviço 
prestado sem a cobertura contratual no valor de R$ 10.272,90.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 25 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS
II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligência de servidores da Administração Municipal, o que resultou no atraso na renovação de contra-
to de transporte de pacientes e a consequente prestação do serviço sem o respectivo pagamento, no período de Janeiro a Março de 2017. O 
trâmite do processo indenizatório com a documentação anexa poderia indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem realizadas 
pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.
I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos.
II.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido de Janeiro a Março de 2017. Desse modo, inexistindo 
causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 31/03/2022.

Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1236

Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 27 de abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 62/2017
Publicação Nº 3869110

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 62/2017
Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 63/2016
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que em 09/08/2016, o veículo do munícipe teria passado sobre bueiro em via pública, o que ocasionou 
danos ao seu patrimônio, posteriormente ressarcidos pelos cofres públicos no valor de R$ 1.651,00.

A solicitação de abertura de processo disciplinar foi encaminhada ao então prefeito em 25 de maio de 2017, mas encontra-se pendente de 
manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligência de servidores da Secretaria de Obras, que ocasionou danos materiais a terceiro, gerando 
ao Município o dever de ressarcir os prejuízos do particular.
Assim, o trâmite do processo indenizatório poderia indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem realizadas pela Comissão. 
Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.
II.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
II.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em 09/08/2016. Desse modo, inexistindo causa inter-
ruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 10/08/2021.

Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
III. DECISÃO
Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 63/2017
Publicação Nº 3869112

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 63/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 67/2016
Assunto: Dano ao Munícipe

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que em 21/10/2016, o veículo de um munícipe foi atingido por uma pedra projetada por uma roçadeira 
do Município, ocasionando a quebra de seu para-brisas traseiro, o que levou ao desembolso de R$ 180,00 pelos cofres públicos.

A solicitação de abertura de processo disciplinar a fim de apurar o prejuízo ao erário foi encaminhada ao então prefeito em 08 de fevereiro 
de 2017, mas encontra-se pendente de manifestação até o presente momento.
É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligência de servidores da Secretaria de Obras, que ocasionou danos materiais a terceiro, devida-
mente ressarcidos pela Administração Municipal.
O trâmite do processo indenizatório, com a respectiva documentação anexa, poderia indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a 
serem realizadas pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento 
investigativo.
II.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
II.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;
De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido em 21/10/2016. Desse modo, inexistindo causa inter-
ruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram respectivamente em 22/10/2021.

Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 64/2017
Publicação Nº 3869114

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 64/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 003/2017
Assunto: Inadimplemento de contrato

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que a Construtora Renascence LTDA, empresa contratada para construir a Academia da Saúde, não 
teria cumprido o cronograma de obras. Apesar disso, apresentou requerimento em 03/01/2017, solicitando pagamento da parte concluída. 
Instaurou-se comissão de apuração de inexecução contratual, ao que se decidiu pelo pagamento de R$ 36.000,00, tendo em vista a com-
provação da efetiva execução do serviço, conforme documentos anexos.

A solicitação de abertura foi encaminhada ao então prefeito em 21 de junho de 2017, mas encontra-se pendente de manifestação até o 
presente momento.
É o breve relato.
II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se que servidores teriam causado dano ao erário pelo não pagamento de etapa de obra entregue após o prazo. A 
existência de relação contratual e o trâmite de processo indenizatório poderiam indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem 
realizadas pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento inves-
tigativo.
II.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
II.IV Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;
De acordo com informações do comunicante, infere-se que o suposto ato infracional ocorreu preteritamente à decisão da comissão de des-
cumprimento contratual. O atestado de conclusão de obra assinado pelo engenheiro responsável foi datado de 05/12/2016. Desse modo, 
inexistindo causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 06/12/2021, tomando como data inicial 
a entrega da obra. Além disso, inexistem indícios de ato doloso, má-fé, ou lesão à Administração Pública capaz de justificar abertura de 
processo disciplinar.
III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 27 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 65/2017
Publicação Nº 3869119

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 65/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório 107/2016
Assunto: Inadimplemento de contrato

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que a empresa contratada para instalação elétrica e de equipamentos preventivos de incêndio na Unidade 
de Pronto Atendimento do Município não teria cumprido o cronograma de obras. Nesse sentido, a empresa protocolou requerimento em 
05/09/2016, requerendo pagamento da execução parcial dos serviços, mesmo que fora do prazo de execução, no valor de R$ 76.925,08, 
segundo Boletim de medição do engenheiro fiscal da obra realizado em 14/4/2016. Instaurou-se comissão de apuração de inexecução con-
tratual, que decidiu pelo pagamento de R$ 76.925,08, tendo em vista a comprovação da realização do serviço cobrado.

A solicitação de abertura foi encaminhada ao então prefeito em 28 de junho de 2017, mas encontra-se pendente de manifestação até o 
presente momento.
É a síntese dos fatos.

II. ADMISSIBILIDADE
II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se que servidores teriam causado dano ao erário pelo não pagamento de etapa de obra entregue após o prazo. 
A relação contratual e o trâmite do processo administrativo indenizatório poderiam indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a 
serem realizadas pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento 
investigativo.

I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, infere-se que o suposto ato infracional, consistente na ausência de pagamento dos serviços 
contratados, teria ocorrido antes mesmo da abertura do processo indenizatório. O atestado de conclusão de obra assinado pelo engenheiro 
responsável é datado de 14/4/2016. Desse modo, inexistindo causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreve-
ram em 15/04/2021, tomando como data inicial a entrega da etapa da obra. Além disso, inexistem indícios de ato doloso de má-fé ou lesão 
à Administração Pública.
Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.

III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
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À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.

Navegantes/SC, 27 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 66/2017
Publicação Nº 3869122

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 66/2017

Unidade solicitante: Sec. Administração e Logística
Nº solicitação: Comunicação interna sem número
Assunto: Ressarcimento ao erário decorrente do processo administrativo indenizatório 13/2017

I. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que no período de 01 de janeiro a 14 de fevereiro de 2017, não ocorreu o pagamento do aluguel de imóvel 
ocupado pelo município, devido à demora na confecção de novo contrato de aluguel. Foi instaurada comissão para apuração de inexecução 
contratual. Posteriormente, o Município pagou o aluguel do período, somado o valor de R$ 10.800,00, tendo em vista a comprovada utiliza-
ção do imóvel pelo município, conforme documentos anexos.

A solicitação de abertura foi encaminhada ao então prefeito em 30 de outubro de 2017, mas encontra-se pendente de manifestação até o 
presente momento.
É a síntese do necessário.

II. FUNDAMENTOS

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.
Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se a suposta negligência de servidores que resultou no atraso da renovação de contrato de locação de imóvel utili-
zado pelo Município, acarretando o não pagamento do aluguel por um período de 45 dias.
O locador, por sua vez, acionou a Administração Municipal, para pagamento dos aluguéis referentes ao período ocupado e fora da vigência 
do contrato. Tal fato ocasionou, ao menos em tese, prejuízo ao erário, sendo que tal indício poderia indicar, ao menos por ora, diligências 
preliminares a serem realizadas pela Comissão. Desse modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de 
procedimento investigativo.

II.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos.

II.III Prescrição
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:

Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, o suposto ato infracional teria ocorrido entre 01 de janeiro e 14 de fevereiro de 2017. Desse 
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modo, inexistindo causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram em 15/02/2022.
Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.

III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.
Navegantes/SC, 26 de Abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 67/2017
Publicação Nº 3869130

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE SOLICITAÇÃO 67/2017

Unidade solicitante: Secretaria de Administração e Logística
Nº solicitação: Processo Administrativo Indenizatório n. 15/2017
Assunto: Inadimplemento de contrato

I - RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento investigativo para apurar suposta prática de infração funcional por servidor não iden-
tificado.

Consta nos autos a informação de que o Município teria celebrado o contrato 065/2016, em 29 de março de 2016, cujo objeto é a locação 
de imóvel no valor mensal de R$ 2.956,00, ocorre que o locado não recebeu nenhum valor referente aos aluguéis do ano de 2016, foi 
instaurada comissão de apuração de inexecução contratual, que decidiu pelo pagamento de 10 meses advindos do contrato firmado entre 
as partes, somando a quantia de R$ 29.566,00, tendo em vista a ocupação do imóvel pelo município, conforme documentos constantes na 
Comunicação interna encaminhada.

A autarquia encaminhou solicitação de abertura de processo disciplinar para aplicação de penalidades.
A solicitação de abertura foi encaminhada ao então prefeito em 28 de junho de 2017, mas encontra-se pendente de manifestação até o 
presente momento.
É a síntese dos fatos.

II. ADMISSIBILIDADE

II.I Materialidade da prática de ilícito funcional
A atuação do agente público em desacordo com as determinações legais, como regra, pode ensejar sua responsabilização em três esferas: 
cível, penal e administrativa. Quanto a esta última, resta esclarecer que a aplicação de penalidades requer a prática de ato infracional, 
devidamente previsto no regime jurídico de pessoal daquele ente federativo. Desse modo, a responsabilização administrativa impõe o pre-
enchimento de dois principais requisitos: a) a atuação do agente em desacordo com as regras de conduta pré-determinadas no Estatuto e 
b) a prática de ato no exercício da função pública ou em razão dela.

Ao tomar conhecimento da irregularidade, a autoridade administrativa deve prezar pela instauração de procedimento investigativo em caso 
de dúvida quanto à existência ou não de ilícito funcional. Não se excluem, entretanto, hipóteses em que a denúncia seja desprovida de 
elementos mínimos para orientar diligências por parte da Administração Pública ou mesmo que o fato narrado não possua relação com a 
função pública. Nesse contexto, impõe-se o arquivamento da notícia sem o início de processo disciplinar.
No caso em tela, relata-se que servidores teriam causado danos ao erário pelo não pagamento de aluguéis referentes ao contrato 065/2016, 
que vigorou até 31/12/2016, tal indício poderia indicar, ao menos por ora, diligências preliminares a serem realizadas pela Comissão. Desse 
modo, reputa-se preenchido o requisito da materialidade para fins de instauração de procedimento investigativo.

I.II Existência de vínculo funcional
No que tange ao aspecto subjetivo, o exercício do poder sancionatório do Poder Público impõe a existência de vínculo funcional entre o 
agente que supostamente praticou o ato e a Administração sancionadora. No caso em apreço, resta prejudicada a análise quanto à natureza 
do vínculo dos servidores, uma vez que tal informação não veio instruída nos autos e não identificados os mesmos.
O art. 141 da LC 7/2003 dispõe que a ação disciplinar prescreverá em 5 anos para infrações puníveis com demissão ou cassação da apo-
sentadoria/disponibilidade; 2 anos para suspensão e 180 dias para condutas que ensejarem advertência.
No caso em tela, o suposto dever violado encontra previsão no art.133, inciso X, da LC 7/2003. Para tal infração, a penalidade cabível é, ao 
menos em teoria, a Demissão:
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Art. 133 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:
X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal;

De acordo com informações do comunicante, infere-se que o suposto ato infracional ocorreu preteritamente à decisão da comissão de 
descumprimento contratual, sendo que se abstrai dos documentos juntados que os pagamentos foram referentes ao uso do imóvel até a 
data de 31/12/2016.
Desse modo, inexistindo causa interruptiva da prescrição, verifica-se que os fatos narrados prescreveram, tomando como data inicial a data 
de encerramento do contrato, verifica-se que o fato teria prescrito em 31/12/2021, bem como inexistem indícios de qualquer ato doloso de 
má-fé, ou lesão à Administração Pública.
Pelo exposto, acatando integralmente a fundamentação do Parecer Jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão 
punitiva quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.

III. DECISÃO

Em atenção à fundamentação exposta acima e no parecer jurídico n. 006/2022, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva 
quanto aos fatos narrados e determino o arquivamento da presente comunicação de irregularidade.
À Procuradoria-Geral do Município para ciência e publicação da decisão.
Ao final, retornem-se os autos publicados à Comissão processante para arquivamento.

Navegantes/SC, 28 de abril de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 002-2022
Publicação Nº 3871984

Portaria 002/2022

Publica a listagem de projetos habilitados e inabilitados na primeira etapa do Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura 2022.

O Superintendente da Fundação Cultural de Navegantes e o Presidente da Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos Cultu-
rais - CONAC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura – 2022 e demais normas legais,
RESOLVEM:
Art. 1º - Publicar os projetos habilitados e inabilitados na primeira etapa do processo de seleção do Edital Vilma Mafra de Apoio à Cultura 
2022 do Fundo Municipal de Cultura. Abaixo segue a lista de projetos habilitados e inabilitados:
Protocolo Projeto Proponente Área Situação

0003/2022 Espetáculo Teatral : Reciclar 
é Transformar . Angelo de Souza Júnior Artes Cênicas Habilitado

0006/2022 NATAL, LUZ E ARTE. Ronald da Paz do Nascimento Artes Visuais Habilitado

0007/2022 Cangoma: revivendo a cultu-
ra popular Bárbara Canziani Kristensen Música Habilitado

0008/2022 MURAL ELAS - VIDAS FEMI-
NINAS IMPORTAM Ronald da Paz do Nascimento Artes Visuais Habilitado

0009/2022 Centenário da Semana da 
Arte Moderna de 22 Marlene Heberle Artes Visuais Habilitado

0010/2022 A Evolução da Pintura - Téc-
nicas e Materiais Fábia Alves Francisca Artes Visuais Habilitado

0011/2022 Roda de Oleiro 2022 Rosiane D. Serafim Artes Visuais Habilitado
0012/2022 Cabaré do Porto Oyama Achcar Pancotti Artes Integradas Habilitado
0013/2022 A Arte Milenar da Xilogravura Igor de Mello Inácio Artes Visuais Habilitado

0014/2022 Cores da Natureza Barbara Eva Foggetti de 
Almeida Artes Visuais Habilitado

0015/2022 Orquestra de Câmara de 
Navegantes José Carlos Pereira Júnior Música Habilitado

0016/2022 10º Musicando na Escola Ligia Maria Xavier Música Habilitado

0017/2022
11º Festival de Música de 
Navegantes – Embarque no 
Som

Elson Maykow Toledo dos 
Santos Música Habilitado

0018/2022 Oficina de Percussão Bora-
sinká II Caueh Emílio Rebello Música Inabilitado, conforme item 

3.1.3.1, “5” do Edital

0019/2022 1º PRÊMIO DENGO-DENGO 
DE MÚSICA NAVEGANTINA Carlos Henrique Souza Lima Música Habilitado
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0022/2022 2º Festival Canta, camará – 
Cantigas da cultura popular Lucas Carlos Maria Patrimônio Cultural Habilitado

0024/2022 O coco vai à escola com o 
Bando do Chico Denis Kazuo Iwai Música Habilitado

0025/2022 Famílias navegantinas - me-
mórias fotográficas Eduardo Alberto Werner Artes Visuais Habilitado

0026/2022 Catálogo Histórico da Flora 
de Navegantes

Arthur Henrique Olschowsky 
Christóvão Artes Integradas Habilitado

0027/2022
"Vou aprender a ler" - 1º 
Encontro para Formação de 
Capoeiristas

Gian Carlos Rio dos Santos Patrimônio Cultural Habilitado

0028/2022 Acústico Ao Vivo - Audioback Carlos Henrique Souza Lima Música Habilitado

0029/2022 Dados Contemporâneos: 
olhares para além da acrílica Denis Vidal Zubieta Artes Visuais Inabilitado, conforme item 

3.1.3.1, §3º e §4º do Edital

0030/2022 Navegantes Que Ginga Pela 
Vida Andressa Arruda Patrimônio Cultural Inabilitado, conforme item 

3.1.3.1, “1” do Edital

0031/2022
3º Fenaconthi - Festival de 
Navegantes de Contadores 
de Histórias

Andrea Cristina da Costa Dias Humanidades Habilitado

0033/2022 Descubra NAVEGANTES Arthur Henrique Olschowsky 
Christóvão Patrimônio Cultural Habilitado

0034/2022
Eternizando Memórias - 
Documentário da Casa de 
Escalvados

José Henrique Raue Audiovisual Habilitado

0035/2022 Oficina de animação José Henrique Raue Audiovisual Habilitado

0036/2022 Semear Saberes, Colher 
Tradições - Documentário Daniel Cipriano Audiovisual Habilitado

0037/2022 A ESCOLA VAI AO TEATRO Cidval Francisco Batista 
Junior Artes Cênicas Habilitado

0038/2022
Luz, câmera e Educação - 4ª 
Edição e 2ª Mostra de curtas 
de Navegantes

Daniel Cipriano Audiovisual Habilitado

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Navegantes, 03 de maio de 2022.

IAGO DAVID SCHUTZ
Presidente da Comissão Navegantina de Acompanhamento de Projetos Culturais - CONAC

MARCOS VENÍCIO MONTAGNA
Superintendente da Fundação Cultural de Navegantes

PORTARIA 1024 - SUBSTITUI MEMBRO PAD 8-2021
Publicação Nº 3869006

PORTARIA Nº 1024 DE 28 DE MARÇO DE 2022
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. - AUTOS Nº 008/2021.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,

RESOLVE:
I - Fica nomeada a servidora Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008, como membro da Comissão de Processo Administrativo Disci-
plinar, autos nº 008/2021, reconduzido através da Portaria nº 223 de 27 de janeiro de 2022, em substituição ao servidor Rodolfo Francisco 
Couto Filho.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 28 DE MARÇO DE 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO MUNICIPAL
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Ditmar Alfonso Zimath
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1091-2022 - SUBSTITUI MEMBRO SINDICÂNCIA 3-2019
Publicação Nº 3869018

PORTARIA Nº 1091 DE 06 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. - AUTOS Nº 003/2019.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,

RESOLVE:
I - Fica nomeada a servidora Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008, como membro da Comissão de Sindicância autos nº 003/2019, 
reconduzida por meio da Portaria nº 1681 de 13 de junho de 2019, em substituição ao servidor Rodolfo Francisco Couto Filho.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 06 DE ABRIL DE 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO MUNICIPAL

Ditmar Alfonso Zimath
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1118-2022 - SUBSTITUI MEMBRO SINDICÂNCIA 4-2019
Publicação Nº 3869027

PORTARIA Nº 1118 DE 08 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. - AUTOS Nº 004/2019.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,

RESOLVE:
I - Fica nomeada a servidora Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008, como membro da Comissão de Sindicância autos nº 004/2019, 
reconduzida por meio da Portaria nº 1964 de 17 de julho de 2019, em substituição a servidora Shirley de Castro Monteiro Rodrigues.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE ABRIL DE 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
PREFEITO MUNICIPAL

Ditmar Alfonso Zimath
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1250-2022 - INSTITUI SINDICÂNCIA 12-2022
Publicação Nº 3868794

PORTARIA Nº 1250 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - AUTOS Nº 12/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
CONSIDERANDO as informações contidas no Boletim de Ocorrência 00601.2022.0010702 anexo;
CONSIDERANDO a comunicação de agressão verbal ocorrida dentro de unidade da rede pública de saúde, supostamente praticada pela 
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servidora G.O.;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar diligências preliminares para a identificação da suposta infração funcional;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR a servidora Alessandra Regina Lucas, matrícula 368008, para instituir SINDICÂNCIA, a fim de apurar suposta prática de in-
fração funcional, pela servidora G.O.;
II – A servidora designada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório con-
tendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1251-2022 - INSTITUI SINDICÂNCIA 13-2022
Publicação Nº 3868814

PORTARIA Nº 1251 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - AUTOS Nº 13/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
CONSIDERANDO as informações contidas na Comunicação Interna n. 054/2022 e demais documentos anexos, oriundos da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura;
CONSIDERANDO a comunicação de que a servidora D.P.M. estaria agindo em desrespeito à urbanidade no trato com colegas, superiores e 
contribuintes, durante o exercício de suas atribuições;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar diligências preliminares para a identificação da suposta infração funcional;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR a servidora Alessandra Regina Lucas, matrícula 368008, para instituir SINDICÂNCIA, a fim de apurar suposta prática de in-
fração funcional, pela servidora D.P.M.
II – A servidora designada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório con-
tendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1252-2022 - INSTITUI SINDICÂNCIA 14-2022
Publicação Nº 3868829

PORTARIA Nº 1252 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - AUTOS Nº 14/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
CONSIDERANDO as informações contidas na Comunicação Interna n. 032/2022 e demais documentos anexos, oriundos da Secretaria Mu-
nicipal de Administração e Logística;
CONSIDERANDO a comunicação de que a servidora A.Z.S. estaria agindo em desrespeito à honestidade e à boa-fé, ao apresentar por três 
vezes consecutivas o mesmo diploma indeferido para fins de progressão vertical;
CONSIDERANDO que o descumprimento de deveres de honestidade e cooperação ensejam, abstratamente, penalidade de advertência;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR a servidora Gianini Grazieli Francisco, matrícula 233805, para instituir SINDICÂNCIA, a fim de apurar suposta prática de 
infração funcional, pela servidora A.Z.S.
II – A servidora designada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório con-
tendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1253-2022 - INSTITUI PAD 40-2022
Publicação Nº 3868852

PORTARIA Nº 1253 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- AUTOS Nº 40/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

CONSIDERANDO as informações contidas na Comunicação interna n. 033/2022, oriunda da Secretaria de Administração e Logística, e na CI 
049/2021 com os respectivos documentos anexos, encaminhados pela Secretaria de Finanças;
CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a responsabilidade funcional pelo pagamento de multas pelo Poder Público, decorrente do 
atraso na entrega de informações à Previdência Social;
CONSIDERANDO que o artigo 145 da LC 7/2003 impõe a obrigatoriedade de instauração de PAD sempre que a infração ensejar penalidade 
superior a suspensão de 30 (trinta) dias;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR as servidoras Gianini Grazieli Francisco - matrícula 233805, Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008 e Vanessa Faim, 
matrícula 261602, para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, a fim de 
apurar suposta infração disciplinar praticada por servidor não identificado.
II – A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório 
contendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1254-2022 - INSTITUI SINDICÂNCIA 15-2022
Publicação Nº 3868862

PORTARIA Nº 1254 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE SINDICÂNCIA - AUTOS Nº 15/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
CONSIDERANDO as informações contidas na Comunicação Interna n. 275/2022 e demais documentos anexos, oriundos da Secretaria Mu-
nicipal de Obras;
CONSIDERANDO a comunicação de suposta inobservância de dever funcional, consistente na ausência de cadastramento de veículos no 
Município de Navegantes;
CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligênicias preliminares a fim de apurar eventual prática de infração disciplinar e sua autoria;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR a servidora Gianini Grazieli Francisco, matrícula 233805, para instituir SINDICÂNCIA, a fim de apurar suposta prática de 
infração funcional, por servidor ainda não identificado.
II – A servidora designada terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório con-
tendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO
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PORTARIA 1255-2022 - INSTITUI PAD 41-2022
Publicação Nº 3868863

PORTARIA Nº 1255 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUTOS Nº 41/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, combinado 
com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes,
CONSIDERANDO as informações contidas na Comunicação Interna n. 276/2022 e demais documentos anexos, oriundos da Secretaria Mu-
nicipal de Obras;
CONSIDERANDO a necessidade de apurar ressarcimento ao erário decorrente do pagamento de infrações de trânsito cometidas com o uso 
de veículos colocados à disposição do serviço público municipal;
CONSIDERANDO que o artigo 145 da LC 7/2003 impõe a obrigatoriedade de instauração de PAD sempre que a infração ensejar penalidade 
superior a suspensão de 30 (trinta) dias;
CONSIDERANDO finalmente que é dever de qualquer autoridade que tomar conhecimento de irregularidades no serviço público promover 
sua imediata apuração;
RESOLVE:
I – DESIGNAR as servidoras Gianini Grazieli Francisco - matrícula 233805, Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008 e Vanessa Faim, 
matrícula 261602, para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, a fim de 
apurar suposta infração disciplinar praticada por servidor não identificado.
II – A Comissão ora instituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta portaria, para apresentar o relatório 
contendo as conclusões pertinentes.
III – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1256-2022 - INSTITUI PAIC 1-2022
Publicação Nº 3868999

PORTARIA Nº 1256 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL Nº 
01/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR as servidoras Gracy Kelly Lucindo - matrícula 190602, Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008 e Gianini Grazieli 
Francisco - matrícula 233805 para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL, em desfavor da empresa Adalberto Ramos Rosa Neto Eireli, em razão de suposto descumprimento de cláusulas do contrato 
n. 130/2021, firmado como decorrência do Pregão Presencial n. 129/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1257-2022 - INSTITUI PAIC 2-2022
Publicação Nº 3869004

PORTARIA Nº 1257 DE 26 DE ABRIL DE 2022 – INSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL Nº 
02/2022.

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu art. 60, III, RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR as servidoras Gracy Kelly Lucindo - matrícula 190602, Alessandra Regina Lucas, matrícula nº 368008 e Gianini Grazieli 
Francisco - matrícula 233805 para, sob a presidência da primeira, instituírem COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXECUÇÃO 
CONTRATUAL, para apurar suposto descumprimento contratual pelo Município de Navegantes, em favor de Karina Olívia Ferreira Régis.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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PREFEITURA DE NAVEGANTES, 26 DE ABRIL DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

PORTARIA 1300 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870246

PORTARIA N º 1300 DE 02 DE MAIO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR (a) DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERA, por este ato, da função de confiança de CHEFE DE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, EVANDRO ROBSON SCHAEFER.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1301 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870252

PORTARIA N º 1301 DE 02 DE MAIO DE 2022.
NOMEIA SERVIDOR (a) PARA A FUNÇÃO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEIA, por este ato, para a função de confiança de SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, EVANDRO 
ROBSON SCHAEFER.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1302 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870263

PORTARIA N º 1302 DE 02 DE MAIO DE 2022.
EXONERA SERVIDOR (a) DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERA, por este ato, da função de confiança de SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, MARCIA 
DA COSTA OLIVEIRA LIBÓRIO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL
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DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1303 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870269

PORTARIA N º 1303 DE 02 DE MAIO DE 2022.
NOMEIA SERVIDOR (a) PARA A FUNÇÃO DE CONFIANÇA
O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEIA, por este ato, para a função de confiança de CHEFE DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO, MARCIA DA COSTA OLIVEIRA LIBÓ-
RIO.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 03 de maio de 2022.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1304 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870272

PORTARIA N º 1304 DE 02 DE MAIO DE 2022
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2021, para exercer o cargo de efetivo de ENFERMEIRO, com 40 (quarenta) horas se-
manais, SHIRLEY ROSSE SANTOS LEITE.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1305 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870274

PORTARIA N º 1305 DE 02 DE MAIO DE 2022
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2021, para exercer o cargo de efetivo de FARMACÊUTICO, com 40 (quarenta) horas 
semanais, BARBARA WEIS.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1250

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1306 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870276

PORTARIA N º 1306 DE 02 DE MAIO DE 2022
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2021, para exercer o cargo de efetivo de ENFERMEIRO ESF, com 40 (quarenta) horas 
semanais, KAREN CAMARGO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1307 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870280

PORTARIA N º 1307 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a GIDEO BERNARDES DOS SANTOS, matrícula 231602, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos 
Municipais, efetivo (a) no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 
90 (noventa) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 30 de julho de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2011/2016.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1308 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870284

PORTARIA N º 1308 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a ZAINE VIEIRA CUSTODIO DOS SANTOS, matrícula 479004, pertencente ao Quadro de Funcionários 
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Públicos Municipais, efetivo (a) no cargo de MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, para 
usufruir de 30 (trinta) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2015/2020.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1309 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870287

PORTARIA N º 1309 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a ADRIANA ADELAIDE BORBA DE SOUZA, matrícula 82603, pertencente ao Quadro de Funcionários Públi-
cos Municipais, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 30 (trinta) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 1997/2002.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1310 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870290

PORTARIA N º 1310 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a LUCAS MARTINS ROLIM, matrícula 6293302, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Munici-
pais, efetivo (a) no cargo de VIGIA, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 30 (trinta) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2015/2022, visto que, de acordo com a Lei Complementar 
173/2020 e a Instrução Normativa nº 01/2020, a contagem do período estava suspensa entre 28/05/2020 até 31/12/2021.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIA 1311 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870293

PORTARIA N º 1311 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a JOEL VIEIRA, matrícula 44002, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Municipais, efetivo (a) 
no cargo de CONTADOR, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 90 (noventa) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 30 de julho de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 1987/1992.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1312 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870295

PORTARIA N º 1312 DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 
2017, bem como com a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes -
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Prêmio, a CRISTINA PAULO MONTEIRO, matrícula 263912, pertencente ao Quadro de Funcionários Públicos Mu-
nicipais, efetivo (a) no cargo de PROFESSOR, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para usufruir de 30 (trinta) dias.
Art. 2º. O período de gozo de que trata o art. 1º desta portaria inicia em 02 de maio de 2022 a 31 de maio de 2022.
Art. 3º. Terminada a licença, o servidor reassumirá imediatamente o exercício, independentemente de ser notificado pela Administração.
Art. 4º. A licença prêmio ora concedida corresponde ao período aquisitivo de 2015/2020.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 02/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 02 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 1313 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870301

PORTARIA Nº 1313 DE 03 DE MAIO DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a lei complementar 007 de 11/11/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes-

RESOLVE:
I – CONCEDER licença para tratamento de saúde ao (a) servidor (a) EDVALDO COUTO, matricula 444203, ocupante do cargo de AGENTE 
DE SERVIÇOS GERAIS, pertencente ao quadro de servidores da Municipalidade, com inicio do afastamento em 03.05.2022.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 03.05.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 03 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretario de Administração e Logística
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PORTARIA 1314 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870741

PORTARIA Nº 1314 DE 03 DE MAIO DE 2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA, no uso das suas atribuições de acordo com o DECRETO nº 79 de 19 de maio de 2017, 
bem como a lei Orgânica

RESOLVE:
Art. 1º. TORNAR PUBLICA A CONCESSAO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO INDURI NUNES DE SOUZA, matrícula 218004 ocupante do cargo 
de AGENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, com carga horaria de 40 horas semanais, pelo período de 01 (um) dias consecutivos, com início 
em 29.04.2022 e termino em 29.04.2022, conforme art. 82, IX do Estatuto dos Servidores Públicos de Navegantes.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 29.04.2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 03 DE MAIO DE 2022.

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

PORTARIA 1315 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871909

PORTARIA N º 1315 DE 03 DE MAIO DE 2022
NOMEIA POR CONCURSO PÚBLICO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar nº 07/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes

RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2021, para exercer o cargo de efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, com 40 (quaren-
ta) horas semanais, GREGORIO VALENTIN DE OLIVEIRA PEREZ.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 03 DE MAIO DE 2022.
LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA 929 DE 15 DE MARÇO DE 2022
Publicação Nº 3870740

PORTARIA N º 929 DE 15 DE MARÇO DE 2022.
NOMEIA PARA EXERCER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a Lei Complementar nº 62/2009 e posteriores alterações;
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, por este ato, para exercer o cargo de provimento em comissão de EXECUTIVO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS I, LUCAS 
ASSINI ELIAS .
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 16 de março de 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PREFEITURA DE NAVEGANTES, 15 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO MUNICIPAL

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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PORTARIAS DO CONCURSO SME 2022
Publicação Nº 3871906

PORTARIA N º 836 DE 08 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA

Prefeito de Navegantes em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.
RESOLVE:
I – NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 002/2018 o (a) Sr.(a) SARA JÉSSICA MOURA BOMFIM para exercer o cargo efetivo de Professor de 
língua portuguesa, 20 horas semanais, lotado (a) no (a) C.E. PROF.ª MARIA DE LOURDES COUTO CABRAL E E.M. PROFª MARIA HOSTIM 
DA COSTA, no período matutino, a partir de 04/04/2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 841 DE 08 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA

Prefeito de Navegantes em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.
RESOLVE:
I – NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 030/2021 o (a) Sr.(a) JOSÉ BONIFÁCIO ALVES DA SILVA para exercer o cargo efetivo de Orientador 
escolar, 40 horas semanais, lotado (a) no (a) C.M.E.I. PROF.ª SILVETE COUTO DE MIRANDA, no período INTEGRAL,a partir de 04/04/2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 843 DE 08 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA

Prefeito de Navegantes em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.
RESOLVE:
I – NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 030/2021 o (a) Sr.(a) CAROLLYNE NIZER CUNHA para exercer o cargo efetivo de Administrador esco-
lar, 40 horas semanais, lotado (a) no (a) C.M.E.I. PROF.ª NEROZILDA PINHEIRO FERREIRA, no período INTEGRAL, a partir de 04/04/2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 856 DE 08 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA

Prefeito de Navegantes em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.
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RESOLVE:
I – NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 030/2021 o (a) Sr.(a) JOSÉ MAURO BERNARDES JUNIOR para exercer o cargo efetivo de Professor 
de educação física, 10 horas semanais, lotado (a) no (a) C.M.E.I. PROF.ª MARIA DAS NEVES EMILIO, no período MATUTINO/VESPERTINO, 
a partir de 05/04/2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 08 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

PORTARIA N º 920 DE 14 DE MARÇO DE 2022
NOMEIA SERVIDOR PARA A FUNÇÃO QUE ESPECIFICA

Prefeito de Navegantes em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica em seu art. 60, III, e de acordo com 
a lei complementar 007 de 11/11/2003 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Navegantes.
RESOLVE:
I – NOMEAR POR CONCURSO PÚBLICO 031/2018 o (a) Sr.(a) WALLACE RODRIGUES DOS SANTOS para exercer o cargo efetivo de Agente 
de educação, 30 horas semanais, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação, a partir de 01/04/2022.
II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 14 DE MARÇO DE 2022.

LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA
PREFEITO

DITMAR ALFONSO ZIMATH
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
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LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 PMN
Publicação Nº 3872070

 

 

 

Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC 
CEP: 88370-446 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES 

CNPJ /MF 83.102.855/0001-50 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Navegantes, 03 de maio de 2022. 
 

LAUDO DAS AMOSTRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO DE NÚMERO 48/2022 – 
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES 
PARA O ANO LETIVO DE 2022. 

 

PARECER TÉCNICO: 
 

EMPRESA LICITANTE: LICIFRANN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA: 
 
 

ITEM 27- MACARRÃO CONCHINHA 
 
 
 

 
 
 

De acordo com as especificações, o produto atende ao edital. 
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Rua João Emílio, 100 - Centro - Navegantes - SC 
CEP: 88370-446 

 
 
 

__________________ 
Elaine Mendes Prestes 

Nutricionista – CRN 10 3228 
 
 
 

__________________ 
Sandra Maria Pereira 

Nutricionista – CRN 10 0275 
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Nova Erechim

prefeitura

DECRETO Nº 885/2022 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DO SR. JOSE LORI 
DARONCO

Publicação Nº 3872090

DECRETO Nº 885, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a exoneração, em virtude da aposentadoria, do Sr. Jose Lori Daronco.

O Prefeito Municipal de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais e conforme dispõe o inciso IV do Art. 32 da 
Lei Complementar n.º 025 de 02 de julho de 2001 e o Benefício n.º 202.121.195-3.
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado a partir do dia 29 de abril de 2022, em virtude da concessão de aposentadoria, o Servidor Municipal JOSE LORI 
DARONCO, ocupante do cargo de Odontólogo, Quadro de Cargos Permanentes, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão utilizados os recursos consignados no orçamento vigente.

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

Art. 4º Revoga-se o Decreto nº 077, de 02 de maio de 2002.

Nova Erechim (SC), em 03 de maio de 2022.

EDILSON FERLA
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMAS Nº 06/2022 DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO 
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS DE NOVA ERECHIM

Publicação Nº 3872093

RESOLUÇÃO Nº 006/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas dos recursos do co-financiamento Estadual do SUAS de Nova Erechim.

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Nova Erechim/SC, em Reunião Plenária ordinária realizada no dia 28 de abril de 
2022, no uso da competência que lhe confere a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS e a Lei 
Municipal n° 1.574/2014, de 07 de outubro de 2014, que institui o Conselho Municipal de Assistência Social,

Considerando que o gestor apresentou a prestação de contas em tempo hábil para análise deste conselho;

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS/SC) repassados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social de Nova Erechim no ano de 2021.
Art. 2º. Aprovar a reprogramação do saldo, como segue:
- Proteção social básica (investimento): R$ 88.826,87 (Oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).
- Proteção social básica (custeio): R$ 999,12 (Novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).
- Benefícios eventuais: R$ 0,47 (Quarenta e sete centavos).
Art. 3 º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nova Erechim, (SC), 28 de abril de 2022.

------------------------------------------------------------
Josiana Possebon
Presidente do Conselho Municipal
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Nova Trento

prefeitura

EDITAL Nº: 03/2022 CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA
Publicação Nº 3869179

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE NOVA TRENTO-CMDUR/NT

Edital nº: 03/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA

O Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento-CMDUR/NT, Criado pela Lei Municipal nº 266/2009, no qual instituiu o Plano 
Diretor Municipal, vem por meio deste convocar toda a população de Nova Trento para participar da importante Reunião Ordinária, que se 
realizará no dia 12 de Mai de 2022, às 19:00 em chamada única, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, localizada na rua Ida 
Orsi Feller , Bairro Centro, n° 100, para deliberar sobre as seguintes Assuntos:
1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.
2. Andamento do Plano Diretor.
3. Posição e Andamento do assunto da Distância APP, rios e riachos.
4. Assuntos gerais

Por se tratar de importante reunião de debate e deliberações relacionadas ao desenvolvimento urbano e rural sustentável, a participação 
popular é de fundamental importância para democratização do país.

Nova Trento, 02 de Maio de 2022.
Marinho Luiz Tomasi
Presidente Interino

PORTARIA 515-2022- CONCEDER LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE - MARILEIA RAISER DALLABRIDA
Publicação Nº 3868048

PORTARIA Nº 515/2022
Conceder Licença Tratamento de Saúde

Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através do 
Decreto nº 095/2017, de 18/04/2017, e de acordo com o art. 81, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992.
RESOLVE:
CONCEDER Licença Tratamento de Saúde, à Servidora Pública Municipal, MARILEIA RAISER DALLABRIDA, matrícula nº 7777, ocupante do 
cargo de Atendente de Creche, com 40(quarenta) horas semanais, em exercício na Creche Municipal Espraiado, do Quadro de Servidores 
Efetivos desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, pelo período de 90 (noventa) dias, com efeitos a contar de 25 de abril de 
2022 até 23 de julho de 2022, conforme resultado pericial datado de 02 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 02 de maio de 2022.

Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PORTARIA 516-2022 - CONCEDE ABONO DE LICENÇA PREMIO EM PECÚNCIA - IOLANDA PESSATI
Publicação Nº 3868115

PORTARIA Nº 516/2022

Conversão em Dinheiro de 1/3 de Licença Prêmio

Maria Cristina Adami, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Município de Nova Trento, Estado de Santa Ca-
tarina, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, e de acordo com o que 
determina o art. 102, da Lei n° 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Funcionário Público Municipal).

RESOLVE:
CONCEDER 1/3 de Abono Pecuniário de Licença Prêmio em Dinheiro, à Servidora Pública Municipal, IOLANDA PESSATTI, matrícula nº 7068, 
ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Consultório Odontológico, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na 
Unidade de Saúde Básica Aguti, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento, 
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relativo ao período aquisitivo de 01/03/2016 a 28/02/2021.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de maio de 2022.

Maria Cristina Adami
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA 517-2022 - CONCEDE ABONO DE LICENÇA PREMIO EM PECÚNCIA - JOSÉ LOPES AUGUSTO
Publicação Nº 3868230

PORTARIA Nº 517/2022

Conversão em Dinheiro de 1/3 de Licença Prêmio

Maria Cristina Adami, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Município de Nova Trento, Estado de Santa Ca-
tarina, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do art. 94, da Lei Orgânica Municipal de 04/04/90, e de acordo com o que 
determina o art. 102, da Lei n° 1.207, de 30 de agosto de 1992 (Estatuto do Funcionário Público Municipal).

RESOLVE:
CONCEDER 1/3 de Abono Pecuniário de Licença Prêmio em Dinheiro, ao Servidor Público Municipal, JOSÉ LOPES AUGUSTO, matrícula nº 
6821, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Cirurgião Dentista, com 40 (quarenta) horas semanais, em exercício na Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município 
de Nova Trento, relativo ao período aquisitivo de 14/08/2015 a 13/08/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de maio de 2022.

Maria Cristina Adami
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

Daniel Rongalio
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PORTARIA 518-2022 - AVISO DE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 497-2022
Publicação Nº 3868600

PORTARIA 518/2022

Retificação

Maria Cristina Adami, Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Município de Nova Trento, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei:

RESOLVE:
RETIFICAR, Portaria nº 497/2022, de 28 de abril de 2022, publicada em 02 de maio de 2022 no DOM/SC, edição 3843, páginas 1190-1191.

Onde se lê: CONCEDER 1/3 de Férias em dinheiro no mês de ABRIL do corrente ano, à Servidora Pública Municipal, ADRIANA COSTA, ma-
trícula nº 6840, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40(quarenta) horas semanais, em exercício 
na Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura 
Municipal, Município de Nova Trento, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2018 a 16/08/2019.

Leia-se: CONCEDER 1/3 de Férias em dinheiro no mês de ABRIL do corrente ano, à Servidora Pública Municipal, ADRIANA COSTA, matrícula 
nº 6840, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40(quarenta) horas semanais, em exercício na Secre-
tária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, 
Município de Nova Trento, relativo ao período aquisitivo de 17/08/2019 a 16/08/2020.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 03 de maio de 2022.

Maria Cristina Adami
Secretária Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário
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Registrada a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PORTARIA 519-2022- CONCEDER LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE - JULIANA MACHADO DOS SANTOS
Publicação Nº 3869092

PORTARIA Nº 519/2022
Conceder Licença Tratamento de Saúde

Larissa Battisti, Secretária Municipal de Educação, do Município de Nova Trento, usando das atribuições que lhe foram conferidas através do 
Decreto nº 095/2017, de 18/04/2017, e de acordo com o art. 81, da Lei nº 1.207, de 30 de agosto de 1992.
RESOLVE:
CONCEDER Licença Tratamento de Saúde, à Servidora Pública Municipal, JULIANA MACHADO DOS SANTOS, matrícula nº 6966, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com 40(quarenta) horas semanais, em exercício no Centro Municipal de 
Educação Infantil Padre Rossi, do Quadro de Pessoal Efetivo da Administração Direta desta Prefeitura, pelo período de 62 (sessenta e dois) 
dias, a contar de 27 de abril de 2022 a 27 de junho de 2022, conforme resultado pericial, datado de 02 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Nova Trento, 02 de maio de 2022.

Larissa Battisti
Secretária Municipal de Educação

Registrado a presente Portaria nesta Prefeitura e Publicada no Diário Oficial dos Municípios DOM/SC

PROCESSO N° 037/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022
Publicação Nº 3872091

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C7A27A32F1659AFF63899975C212D466893B7C8A
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 – REGISTRO DE PREÇO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO/
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS 
AUTOMOTIVOS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO DE ACORDO COM A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA TRENTO/SC, ESPECIFI-
CAÇÕES QUANTITATIVOS E PREÇOS ESTIMADOS ENCONTRAM-SE DESCRITOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL. Disputa em meio eletrônico 
COM USO DA PLATAFORMA BNC QUE É CREDENCIADA JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL. Empresas interessadas deverão cadastrar-se 
no endereço eletrônico: bnc.org.br
Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE. Entrega da documentação e propostas até as 08:30 horas do dia 17/05/2022. Início da sessão em 
MEIO ELETRÔNICO as 09:00 horas do dia 17/05/2022.
Retirada do Edital e outras informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: (48) 3267.3213 e (48) 3267.3211 – Endereço eletrônico: 
www.novatrento.sc.gov.br. - Email: licitacao@novatrento.sc.gov.br
Tiago Dalsasso
Prefeito

http://bnc.org.br/
mailto:licitacao@novatrento.sc.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2022 - PROCESSO Nº 057/2022
Publicação Nº 3869162

 

57/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Processo Nº

Página: 1 / 10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34 / 2022
No dia 2 do mês de Maio do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, com sede administrativa localizada na Praça del Comune, 126,
bairro Centro, CEP nº 88270000, nesta cidade de Nova Trento,SC, representado pelo PREFEITO, o Sr(a) TIAGO DALSASSO inscrito no
cpf  sob  o  nº  069.433.949-08,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,  doravante  denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na  modalidade  Pregão  Eletrônico   nº  31/2022,  Processo  licitatório  nº  57/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração  Pública,  objetivando  o(a)  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  A  AQUISIÇÃO  PARCELADA  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO,  ELÉTRICOS,  HIDRÁULICOS E OUTROS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  DESTINADOS PARA PREFEITURA
MUNICIPAL E SECRETARIAS , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
EPP

07.215.029/0001-30

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E

OUTROS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

ARAME RECOZIDO N. 181 KILOGRAMA importado importado 200 22,00 4400,00

ARAME GALVANIZADO Nº.142 KILOGRAMA telas franz telas fr 80 26,00 2080,00

ARGAMASSA INT. 20KG3 PACOTE certa certa 400 14,00 5600,00

ARGAMASSA EXT. 20KG4 PACOTE certa certa 400 20,00 8000,00

BLOCO DE CONCRETO 10X20X40CM5 UNIDADE florentino florentin 6000 2,69 16140,00

BOTINA C/ELASTICO6 PAR carton carton 80 45,00 3600,00

CADEADO 20 mm7 UNIDADE PADO PADO 30 12,90 387,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP
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CADEADO 25 mm8 UNIDADE PADO PADO 30 16,00 480,00

CADEADO 30mm9 UNIDADE PADO PADO 30 19,00 570,00

CADEADO 35 mm10 UNIDADE PADO PADO 30 24,00 720,00

CADEADO 50 mm11 UNIDADE PADO PADO 30 36,00 1080,00

CAL HIDRATADO - SACO 20KG12 SACOS CAL MORRO
BRANCO CAL

600 11,50 6900,00

CAL DE PINTURA EXTRA 8 Kg. BRANCO13 SACOS CAL MORRO
BRANCO CAL

400 9,50 3800,00

CHAPA DE MADERITE14 UNIDADE WEISE WEISE 200 72,00 14400,00

CIMENTO EM SACOS 50 KG15 UNIDADE SUPREMO/CSN
SUPREMO/

2500 32,24 80600,00

ESCALA MÉTRICA - 2 M16 UNIDADE KALA KALA 20 25,00 500,00

ESCOVA AÇO17 UNIDADE DEPECIL DEPECIL 40 10,00 400,00

FECHADURA P/PORTA - CROMADA18 UNIDADE STAM STAM 70 64,00 4480,00

FERRO Ca 50 3/8-12m (10,0mm)19 UNIDADE GERDAU GERDAU 600 70,00 42000,00

FERRO Ca 50 5/16-12m (8,0mm)20 UNIDADE GERDAU GERDAU 600 46,00 27600,00

FERRO Ca 60 4.2-12m (4,2mm)21 UNIDADE GERDAU GERDAU 1000 17,90 17900,00

FERRO CA 50 1/4 12 M (6,3 MM)22 UNIDADE GERDAU GERDAU 400 35,00 14000,00

FITA ZEBRADA PLASTICA 70x200M23 UNIDADE DEPECIL DEPECIL 120 15,00 1800,00

FIXADOR CAL - 150ML24 UNIDADE GLOBO FIX GLOBO
FIX

200 2,50 500,00

LIXA P150 - AMARELA25 METROS CARBORUNDUM
CARBORUN

20 4,00 80,00

LIXA P60 - AMARELA26 METROS CARBORUNDUM
CARBORUN

20 4,50 90,00

LIXA DAGUA27 UNIDADE VONDER VONDER 60 2,00 120,00

LONA PLASTICA PRETA - 100 MICRAS - 6M28 UNIDADE RECICLA BRASIL
RECIC

1000 6,59 6590,00

PREGO 17 X 2729 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 250 19,90 4975,00

PREGO 20 x 4830 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 160 20,00 3200,00

PREGO 26x8431 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 200 29,00 5800,00

PREGO 25x7232 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 250 23,46 5865,00

PREGO 16 X 2433 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 160 20,00 3200,00

PREGO  18x3034 KILOGRAMA GERDAU GERDAU 160 19,50 3120,00

SERRINHAS35 UNIDADE NICHOLSON
NICHOLSON

40 9,00 360,00

TELHA AMIANTO 2,44 X 0,50 - 4MM36 UNIDADE ISDRALIT ISDRALIT 1000 23,00 23000,00

TELHA AMIANTO 2,44X1,10-6MM37 UNIDADE ISDRALIT ISDRALIT 800 70,00 56000,00

TELHA PORTUGUESA REDONDA38 UNIDADE VENIER VENIER 20000 1,60 32000,00

TIJOLOS MACIÇOS39 UNIDADE LOPES LOPES 20000 0,99 19800,00

TIJOLO 6 FUROS - 9X14X2440 UNIDADE COLZANI COLZANI 12000 1,10 13200,00

TIJOLO 8 FUROS - 9X19X1941 UNIDADE COLZANI COLZANI 12000 1,10 13200,00

TIJOLO 8F 11,5X19X1942 UNIDADE COLZANI COLZANI 16000 1,29 20640,00
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TELA ALAMBRADO 15X5X1,22M GALVANIZADA43 METROS BELGO BELGO 200 24,93 4986,00

TELA SEGURANÇA, LARANJA,POLIETILENO 1,20MX50M44 ROLO DEPECIL DEPECIL 12 200,00 2400,00

PORTA MADEIRA EXT.C/CAIXILHO 14CM-TAM.80X2,10-
C/VISTA/DOBRAD

45 UNIDADE MURILO MURILO 16 1000,00 16000,00

ADESIVO 175GR.46 UNIDADE KRONA KRONA 50 12,47 623,50

ADESIVO FRASCO 850 gr47 UNIDADE KRONA KRONA 50 52,54 2627,00

ADESIVO EPOXI 100 gr.48 UNIDADE DUREPOXI 50 22,72 1136,00

BOCAL DE PORCELANA E-2749 UNIDADE DECORLUX 200 8,93 1786,00

CAIXA D AGUA POLIETILENO 500L50 UNIDADE FORTLEV FORTLEV 15 256,30 3844,50

CAIXA DÁGUA POLIETILENO DE 1000 L51 UNIDADE FORTLEV FORTLEV 10 452,13 4521,30

CURVA 100M - ESGOTO - 90°52 UNIDADE KRONA 40 15,88 635,20

CURVA 75MM (ESGOTO)- 90°53 UNIDADE KRONA KRONA 40 16,63 665,20

CONECTOR DE PORCELANA 3 POLOS P/FIO 10MM54 UNIDADE DECORLUX 40 6,83 273,20

DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A - NEMA55 UNIDADE SOPRANO 50 26,12 1306,00

DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A - NEMA56 UNIDADE SOPRANO 50 61,50 3075,00

DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A - NEMA57 UNIDADE SOPRANO 50 67,92 3396,00

DISJUNTOR DIN 16A58 UNIDADE WEG 40 15,69 627,60

DISJUNTOR DIN 20A59 UNIDADE WEG 40 15,94 637,60

DISJUNTOR DIN 25A60 UNIDADE WEG 40 15,60 624,00

DISJUNTOR DIN 32A61 UNIDADE WEG 40 18,09 723,60

DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A - NEMA62 UNIDADE SOPRANO 30 11,74 352,20

LOUÇA VASO CONVENCIONAL63 UNIDADE DECA 15 143,86 2157,90

LOUÇA VASO CONVENCIONAL INFANTIL64 UNIDADE DECA 10 363,31 3633,10

BOCAL DE PORCELANA E-4065 PEÇAS DECORLUX 30 18,65 559,50

CABO DE AÇO GALVANIZADO 3,2MM66 METRO FRANZ 300 2,83 849,00

CABO FLEX 2,5MM67 METROS CORFIO 12000 2,49 29880,00

CABO FLEX 6MM68 METROS CORFIO 2000 6,39 12780,00

CABO SINTENAX69 METROS CORFIO 4000 11,31 45240,00

CABO PP 2X2,5MM²70 METRO CORFIO 500 7,28 3640,00

CABO DE REDE71 METROS VALPER 3000 1,61 4830,00

CABO MULTIPLEXADO 2X10MM 0,61KV PADRAO
MONOFASICO

72 METRO NEOCAB 400 6,38 2552,00

CABO MULTIPLEXADO 2 X 16 MM² - 0,61KV PADRÃO
MONOFÁSICO

73 METROS NEOCAB 300 9,24 2772,00

CANALETA 40 X 10 X 2000 MM C/D COM FITA DUPLA
FACE

74 UNIDADE ALUMBRA 100 37,18 3718,00

CANALETA 20 X 12 X 2000 MM C/D COM FITA DUPLA
FACE

75 UNIDADE ALUMBRA 100 9,33 933,00

CONECTOR RJ-4576 UNIDADE VALPER 1020 0,80 816,00

CONECTOR HASTE TERRA CUNHA ATERRAMENTO 5/8-
35

77 UNIDADE VALPER 100 20,85 2085,00
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GRAMPO U 1/478 UNIDADE VALPER 1000 3,16 3160,00

GRAMPO U 5/879 UNIDADE VALPER 1000 4,55 4550,00

CURVA 90 ESGOTO CURTA  5080 UNIDADE KRONA 150 11,99 1798,50

CURVA 90 ESGOTO CURTA 7581 UNIDADE KRONA 150 16,89 2533,50

CURVA  90 ESGOTO CURTA 10082 UNIDADE KRONA 150 15,29 2293,50

CABO PP 2 X 1,5 mm²83 METROS CORFIO 2500 8,75 21875,00

FIO TELEFONE 080DROP84 METRO VALPER 1000 1,77 1770,00

Fita auto fusão, 19MM x 10m, espessura 0,76mm85 PEÇAS 3M 10 34,52 345,20

FITA ISOLANTE 19 MM X 50 M86 UNIDADE KRONA 100 10,97 1097,00

FITA VEDAROSCA 18MMX50M87 PEÇAS KRONA 150 19,62 2943,00

Haste de terra cobreada, diâmetro 5/8"x2,4m - alta camada -
padrão Celesc

88 PEÇAS VALPER 100 83,04 8304,00

INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA89 PEÇAS WEG 30 11,61 348,30

INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS90 PEÇAS WEG 30 19,60 588,00

INTERRUPTOR PARALELO 3 TECLAS91 PEÇAS WEG 30 26,12 783,60

ESGOTO JOELHO 90º – 50 MM92 UNIDADE KRONA 200 3,39 678,00

ESGOTO JOELHO 90º – 75 MM93 UNIDADE KRONA 200 4,19 838,00

ESGOTO JOELHO 90º – 100 MM94 UNIDADE KRONA 200 4,77 954,00

ÁGUA JOELHO 90º – 50 MM95 UNIDADE KRONA 200 3,75 750,00

ÁGUA JOELHO 45º – 25 MM96 UNIDADE KRONA 200 1,94 388,00

ÁGUA JOELHO 45º - 20 MM97 UNIDADE KRONA 200 0,60 120,00

ÁGUA CURVA 50 MM98 UNIDADE KRONA 150 10,76 1614,00

ÁGUA CURVA 25 MM99 UNIDADE KRONA 150 5,60 840,00

ÁGUA CURVA 20 MM100 UNIDADE KRONA 150 4,04 606,00

LÂMPADA FLOUR. COMP ESP 25 W101 UNIDADE GLIGHT 100 26,77 2677,00

LÂMPADA LED BULBO 100 W BRANCA E27102 UNIDADE GLIGHT 100 172,10 17210,00

LAMPADA LED A70 15W 6500K103 PEÇAS GLIGHT 100 18,87 1887,00

LÂMPADA LED TUBO 20 W T8 EQUIVALENTE 40 W104 UNIDADE GLIGHT 150 26,97 4045,50

LÂMPADA LED BULBO 40 W BRANCA E27105 UNIDADE GLIGHT 100 58,72 5872,00

LUMINÁRIA LED 30 W 6500 K QUADRADA ALUMÍNIO106 UNIDADE GLIGHT 150 91,35 13702,50

LOUÇA COLUNA PARA LAVATÓRIO107 UNIDADE DECA 10 74,19 741,90

LOUÇA PIA LAVATÓRIO 455 X 360 MM108 UNIDADE DECA 10 102,02 1020,20

CORRUGADA 1.1/4"109 METROS FISCHER 300 4,94 1482,00

PAFLON SIMPLES110 UNIDADE VALPER 40 12,36 494,40

POSTE CONCRETO ENTRADA DE LUZ 7 M MONO111 UNIDADE TIJUCAS 10 1818,29 18182,90

POSTE CONCRETO ENTRADA DE LUZ 7 M TRIFÁSICO112 UNIDADE TIJUCAS 10 2556,84 25568,40
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QUADRO DIST 3/4 DISJ. S/ BARRA113 UNIDADE TIGRE 15 21,75 326,25

QUADRO DIST 6/8 DISJ. S/ BARRA114 UNIDADE TIGRE 10 66,85 668,50

REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400 W INTERNO115 UNIDADE VALPER 15 117,09 1756,35

REFLETOR 1000 W E40 ALUMÍNIO116 UNIDADE GLIGHT 10 125,38 1253,80

REFLETOR 400 W E40 ALUMÍNIO117 UNIDADE GLIGHT 10 126,08 1260,80

REFLETOR LED ALTA POTÊNCIA 100 W BRANCO 6000 K118 UNIDADE GLIGHT 10 153,78 1537,80

REFLETOR LED ALTA POTÊNCIA 50W BRANCO 6400 K
SLIM

119 UNIDADE GLIGHT 10 104,54 1045,40

ÁGUA ROSCA REGISTRO ESFERA ¾” COM ROSCA120 UNIDADE KRONA 150 15,91 2386,50

ÁGUA ROSCA REGISTRO ESFERA 1/2" COM ROSCA121 UNIDADE KRONA 150 12,71 1906,50

SISTEMA X CAIXA PADRAO 2X2122 UNIDADE SOPRANO 50 5,69 284,50

ESGOTO “TE” CURTO 50 X 50 MM123 UNIDADE KRONA 100 4,93 493,00

ESGOTO “TE” CURTO 75 X 75 MM124 UNIDADE KRONA 100 9,91 991,00

ESGOTO “TE” CURTO 100 X 100 MM125 UNIDADE KRONA 100 31,32 3132,00

TORNEIRA TANQUE/JARDIM PLÁSTICA126 UNIDADE KRONA 25 24,90 622,50

TORNEIRA LAVATÓRIO MESA ALTA METAL127 UNIDADE DOCOL 15 175,46 2631,90

TORNEIRA LAVATÓRIO BANCADA BICA BAIXA
CROMADA

128 UNIDADE LORENZETTI 20 39,44 788,80

TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL BRANCO129 UNIDADE BLUKIT 30 22,71 681,30

BACIO P/ CAIXA ACOPLADA130 UNIDADE DECA 10 278,79 2787,90

FIO FLEXIVEL 4 mm131 METROS CORFIO 750 5,80 4350,00

FIO FLEXIVEL 6 mm132 METROS CORFIO 750 7,41 5557,50

FIO FLEXIVEL 1,5 mm133 METROS CORFIO 750 1,97 1477,50

FIO FLEXIVEL 10 mm134 METROS CORFIO 750 12,69 9517,50

FIO PARALELO 2x2,5135 METROS CORFIO 750 6,79 5092,50

FIO FLEXIVEL 2,5 mm136 METROS CORFIO 1000 2,49 2490,00

FIO PARALELO 2 x 1,5137 METROS CORFIO 600 5,53 3318,00

JOELHO 45° ESGOTO - 150MM138 UNIDADE KRONA 50 40,39 2019,50

JOELHO 45 ESGOTO 40139 UNIDADE KRONA 150 2,90 435,00

JOELHO 90 ESGOTO 40140 UNIDADE KRONA 150 1,82 273,00

JOELHO 90º PVC.SOLDAVEL 20MM141 UNIDADE KRONA 150 2,42 363,00

JOELHO 90º PVC SOLDAVEL D 25 MM142 UNIDADE KRONA 150 3,85 577,50

JOELHO AZUL 90 PLÁSTICO 25x3/4143 UNIDADE KRONA 150 4,40 660,00

LÂMPADA TUBULAR DE LED - 9,9 W144 UNIDADE GLIGHT 100 18,92 1892,00

LÂMPADA TUBULAR DE LED - 20 W145 UNIDADE GLIGHT 300 24,14 7242,00

LÂMPADA KIT PL 20 W146 UNIDADE GLIGHT 100 51,34 5134,00

LAMPADA KIT PL 25W147 UNIDADE GLIGHT 100 55,03 5503,00
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LUVA PLÁSTICA SOLDÁVEL 25148 UNIDADE KRONA 500 0,88 440,00

LUVA PLÁSTICA SOLDÁVEL 40149 UNIDADE KRONA 60 1,87 112,20

LUVA PLASTICA SOLDAVEL 50MM150 UNIDADE KRONA 120 2,07 248,40

MANGUEIRA LISA PRETA1 - 2MM151 METROS FISCHER 2000 2,26 4520,00

MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AZUL152 METROS FISCHER 600 1,30 780,00

MANGUEIRA DE JARDIM153 METRO DURIN 600 3,82 2292,00

PLACA CEGA 4X2 COM FURO154 UNIDADE WEG 200 4,21 842,00

PLUG MACHO 2P+ T 10A155 UNIDADE FAME 100 5,41 541,00

PLUG MACHO 2P+ T 20A156 UNIDADE FAME 100 9,63 963,00

PLUG FÊMEA 2P 10A157 UNIDADE FAME 100 8,73 873,00

PLUG FEMEA 3P 20A158 UNIDADE FAME 100 9,79 979,00

REATOR ELETRONICO 1X40/36W ALTO FATOR DE
POTENCIA

159 UNIDADE VALPER 100 26,63 2663,00

REATOR ELETRONICO 2X20/18W ALTO FATOR DE
POTENCIA

160 UNIDADE VALPER 50 88,88 4444,00

REATOR ELETRONICO 2X40/36W ALTO FATOR DE
POTENCIA

161 UNIDADE VALPER 60 94,12 5647,20

SILICONE - 50 GR162 UNIDADE DEPECIL 50 21,22 1061,00

TAMPÃO 100MM163 UNIDADE KRONA 50 12,78 639,00

TAMPÃO 75MM164 UNIDADE KRONA 50 10,36 518,00

TUBO EXTENSIVO C/ROSCA(SIFÃO)165 UNIDADE BLUKIT 200 14,40 2880,00

TE ESGOTO 40 MM166 UNIDADE KRONA 50 1,81 90,50

TOMADA 3P BRANCA167 UNIDADE WEG 60 18,20 1092,00

TUBO FERRO GALVANIZADO 6M X2168 UNIDADE VALPER 20 554,64 11092,80

TUBO DE FERRO GALVANIZADO 6M - MEIA POLEGADA169 UNIDADE VALPER 20 117,68 2353,60

TUBO FERRO GALVANIZADO 6MX3/4170 UNIDADE VALPER 20 205,53 4110,60

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
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2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante
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o  período  de  duração  do  registro  de  Preços,  independente  da  quantidade  do  pedido  ou  de  valor  mínimo,  de  acordo  com  a  sua

capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos
pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com
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as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em

conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que

não estejam adequados para o uso.
7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e

descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,

pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022 - PROCESSO Nº 044/2022
Publicação Nº 3869163

 

44/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Processo Nº

Página: 1 / 6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37 / 2022
No dia 3 do mês de Maio do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.025/0001-60, com sede administrativa localizada na Praça del Comune, 126,
bairro Centro, CEP nº 88270000, nesta cidade de Nova Trento,SC, representado pelo PREFEITO, o Sr(a) TIAGO DALSASSO inscrito no
cpf  sob  o  nº  069.433.949-08,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,  doravante  denominadas
DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação
na  modalidade  Pregão  Eletrônico   nº  22/2022,  Processo  licitatório  nº  44/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA, BARRO, BRITA, PEDRA.
MACADAME,  DENTRE  OUTROS  MATERIAIS  DO  GÊNERO.  PARA  UTILIZAÇÃO  NO  CONSERTO  E  PAVIMENTAÇÃO  DE  VIAS
PÚBLICAS E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO , em conformidade com as
especificações  constantes  no  Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM DAZHAREIA LTDA. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,29,30

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM DAZHAREIA
LTDA.

07.155.480/0001-09

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AREIA, BARRO, BRITA, PEDRA. MACADAME, DENTRE OUTROS

MATERIAIS  DO  GÊNERO.  PARA  UTILIZAÇÃO  NO  CONSERTO  E  PAVIMENTAÇÃO  DE  VIAS  PÚBLICAS  E  PARA  SUPRIR  AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

AREIA MÉDIA/GROSSA PARA CALÇAMENTO LIMPA.
EMPRESA LEVA ATÉ O DESTINO DENTRO DO
PERÍMETRO URBANO

1 TONELADAS PROPRIA PROPRIA 30000 65,65 1969500,00

AREIA PARA ATERRO - EMPRESA TRANSPORTA ATÉ O
DESTINO

2 TONELADA PROPRIA PROPRIA 2000 62,50 125000,00

AREIA MÉDIA FINA P/ ASSENTAMENTO - EMPRESA
TRANSPORTA ATÉ O DESTINO

3 TONELADA PROPRIA PROPRIA 400 73,35 29340,00

AREIA PARA REBOCO - EMPRESA TRANSPORTA ATÉ O
DESTINO

5 TONELADA PROPRIA PROPRIA 1000 81,25 81250,00

PEDRA BRUTA REDONDA - EMPRESA TRANSPORTA
ATÉ O DESTINO

6 TONELADA PROPRIA PROPRIA 6000 74,63 447780,00

BARRO PARA ATERRO - EMPRESA TRANSPORTA ATÉ O
DESTINO

7 TONELADA PROPRIA PROPRIA 4000 21,62 86480,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM DAZHAREIA LTDA.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1273

Página: 2 / 6
BARRO PARA GRAMA - EMPRESA TRANSPORTA ATÉ O
DESTINO

8 TONELADA PROPRIA PROPRIA 1000 35,91 35910,00

AREIA MÉDIA/GROSSA PARA CALÇAMENTO LIMPA.
MUNICÍPIO RETIRA NA EMPRESA COM VEICULO
PRÓPRIO

9 TONELADAS PROPRIA PROPRIA 30000 40,00 1200000,00

AREIA PARA ATERRO - PREFEITURA RETIRA NA
EMPRESA

10 TONELADA PROPRIA PROPRIA 2000 39,80 79600,00

AREIA MÉDIA FINA PARA UTILIZAÇÃO EM
ASSENTAMENTO. MUNICÍPIO RETIRA NA EMPRESA
COM VEICULO PRÓPRIO

11 TONELADAS PROPRIA PROPRIA 400 57,00 22800,00

AREIA PARA REBOCO - PREFEITURA RETIRA NA
EMPRESA

13 TONELADA PROPRIA PROPRIA 2000 73,00 146000,00

PEDRA BRUTA REDONDA - PREFEITURA RETIRA NA
EMPRESA

14 TONELADA PROPRIA PROPRIA 6000 61,25 367500,00

BARRO PARA ATERRO - PREFEITURA RETIRA NA
EMPRESA

15 TONELADA PROPRIA PROPRIA 4000 14,00 56000,00

BARRO PARA GRAMA - PREFEITURA RETIRA NA
EMPRESA

16 TONELADA PROPRIA PROPRIA 1000 25,00 25000,00

Pedra n 4 Com frete para entrega nas imediações do centro
do município de Nova Trento. CIF

29 TONELADAS PROPRIA PROPRIA 4000 44,89 179560,00

Pedra n 4 Sem frete. Com retirada por veículos do município
na sede da empresa. FOB

30 TONELADAS PROPRIA PROPRIA 4000 53,34 213360,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem
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fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será
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descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Nova  Trento,SC  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  questões  oriundas  do  presente
instrumento.

 E,  por  estarem  as  partes  justas  e  compromissadas,  assimam  o  presente  Termo  em  duas  vias,  de  igual  teor,  na  presença  das
testemunhas abaixo assinadas

Nova Trento,3 de Maio de 2022

Página: 6 / 6

TIAGO DALSASSO
PREFEITOCNPJ: 07.155.480/0001-09

EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM
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DECRETO Nº 070/2022 DE 26 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869173
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2022 - PROCESSO N° 046/2022
Publicação Nº 3868068

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

82.925.025/0001-60CNPJ: (48) 3267-3205

88270-000 - Nova Trento

Telefone:
Praça del Comune, 126 - CentroEndereço:

Nr.:   24/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO

46/2022

18/02/2022

Página: 1 / 2

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Pregão eletrônico
24/2022 - PE
46/2022

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS DE
CONCRETO, MEIO-FIO DE CONCRETO, LAJOTAS SEXTAVADAS E PAVER DE
CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Participante: ARTEFATOS DE CIMENTO SAO ROQUE LTDA.ME.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 TUBOS DE CONCRETO DE 20,00 CM./CS 1.000,0 PCS. 22,50 22.500,00

2 TUBOS DE CONCRETO DE 30,00  CM./CS 4.000,0 PCS. 26,00 104.000,00

3 TUBOS DE CONCRETO DE 40,00 CM./CS 4.000,0 PCS. 38,00 152.000,00

4 TUBOS DE CONCRETO DE 50,00 CM/CS 2.000,0 PCS. 55,00 110.000,00

5 TUBOS DE CONCRETO DE 60,00 CM./CS 3.000,0 PCS. 69,00 207.000,00

6 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM/CA-1 1.200,0 PCS. 185,00 222.000,00

7 TUBO DE CONCRETO DE 100 CM 2.500,0 UND 259,50 648.750,00

10 TUBOS DE CONCRETO PA-1 60 CM COM MALHA DE AÇO 500,000 UND 125,00 62.500,00

Total do Participante: 1.528.750,00

Participante: CONCRETA PRODUTOS CIMENTICIOS LTDA - EPP

8 TUBOS DE CONCRETO 120 CM 80,000 UND 530,00 42.400,00

11 TUBOS DE CONCRETO PA-2 100 CM COM MALHA DUPLA DE AÇO 500,000 UND 380,00 190.000,00

14 LAJOTAS SEXTAVADAS 25X25X8CM 20.000, M2 37,26 745.200,00

15 PAVER 6CM 10.000, MT² 34,50 345.000,00

16 PAVER 8CM 10.000, M2 40,65 406.500,00

Total do Participante: 1.729.100,00

Participante: LR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP

9 TUBOS DE CONCRETO 150 CM 80,000 UND 928,40 74.272,00

Total do Participante: 74.272,00

Participante: SILVA SANTOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP
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Nova Veneza

prefeitura

EXTRATO DO CONTRATO 166/2022 - PMNV
Publicação Nº 3869126

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 022335F256EA28AA846B3831DB687002903B5C6F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 166/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: PEDRO ERNESTO VOGUEL NUNES ME
Valor ............ : R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
Vigência ........ : Início: 03/05/2022 Término: 31/12/2022
Recursos ........ : (85) 2.075.3.3.90.00.00.00.00.00.0700
Licitação ........ : Pregão Presencial n.º 110/2022
Objeto ........... : aquisição de material gráfico impresso para eventos e promoções turísticas e culturais do Município de Nova Veneza/SC.

Nova Veneza/SC, 03 de maio de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

EXTRATO DO CONTRATO 167/2022 - PMNV
Publicação Nº 3869127

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E8DBFCB142DAC89D40C83F42188416605A90A525
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº.: 167/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: MERCEARIA LA GONDOLA EIRELI ME
Valor ............ : R$ 26.428,35 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte oito reais e trinta e cinco centavos)
Vigência ........ : Início: 03/05/2022 Término: 31/12/2022
Recursos ........ : (116) 2.040.3.3.90.00.00.00.00.00.0739
Licitação ........ : Pregão Presencial n.º 112/2022
Objeto ........... : aquisição de gênero alimentícios para 4º Grupo de Bombeiros Militar de Forquilhinha.

Nova Veneza/SC, 03 de maio de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 155/2022 - PMNV
Publicação Nº 3869527

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
EXTRATO CONTRATUAL

Retificação Contrato Nº.: 155/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
Contratada...: CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARIANA S.A - CIASC
Valor ............ : R$ 35.397,00 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e sete reais)
Vigência ........ : Início: 08/04/2022 Término: 30/04/2023
Licitação ........ : Dispensa de Licitação n.º 111/2022
Recursos ........ : (165) 2.008.3.3.90.00.00.00.00.00.0750
Objeto ........... : contratação de empresa para a prestação de serviços especializados para os serviços denominados “CIASC ATD – Solução 
de Área de Trabalho Digital” baseada na plataforma Google Workspace para o Município de Nova Veneza, SC.
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Nova Veneza/SC, 03 de maio de 2022.

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO
Prefeito Municipal de Nova Veneza
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DESERTO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 117/2022 - PMNV
Publicação Nº 3869261

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0F1CC1A94EBC039505E7D989ECADE10300CAB63B
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 110/2022 - PMNV
Publicação Nº 3867949

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5FB07AAF52A2F2B2EF1E9871D1A22E344F040FDA
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 112/2022 - PMNV
Publicação Nº 3867950

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8983F7B5F8D7FBBFF16EF1A2C0ECD2853CCE1D2E
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Novo Horizonte

prefeitura

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO AO PL Nº 048/2021
Publicação Nº 3867964

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DIA: 03.05.2022
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SC,
-----------------------------------------------------------------------------
CONTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE
-----------------------------------------------------------------------------
Contratada...: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS
Valor ............ : R$. 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
-----------------------------------------------------------------------------
DATA: 03.05.2022 - VANDERLEI SANAGIOTTO - Prefeito.
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Orleans

prefeitura

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 82/2022 PREFEITURA
Publicação Nº 3871804

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 82/2022
PREGÃO PRESENCIAL P/ COMPRAS E SERVIÇOS Nº 26/2022
REGISTRO DE PREÇO
Tipo: Menor Preço por item

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, AVIAMENTOS, ARTIGOS DE ARMARINHO E TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE ORLEANS. (PROCESSO MULTIENTIDADE)

O Município de Orleans/SC, através de seu Pregoeiro, torna público a todos os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022, com 
abertura marcada para o dia 06/05/2022 às 08:30 horas, fica PRORROGADA para o dia 09 de maio de 2022 às 08:30 horas.
MOTIVO: O pregoeiro titular está afastado por problemas de saúde, e neste dia o Pregoeiro substituto está impossibilitado de realizar a 
sessão.

Mais informações no Setor de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000, Fone (48) 
3886-0100, site www.orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br

Orleans, 03 de Maio de 2022

Fábio Salvador
Pregoeiro

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.249 DE 3 DE MAIO DE 2022 “NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871370

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.249 DE 3 DE MAIO DE 2022

“NOMEIA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JORGE LUIZ KOCH, Prefeito Municipal de Orleans, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 88, item 
VIII, da Lei Orgânica do Município de Orleans e considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para comporem a comissão que irá realizar os pregões eletrônicos e presenciais no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Orleans e do Fundo Municipal de Saúde, os seguintes Membros:

Pregoeiro: Fabio Salvador.
Equipe de Apoio: Rosana Tezza Wassen Baschirotto e Francielli Ceolin Beltrame

Art. 2º A realização dos pregões serão procedidos na Administração Direta do Município de Orleans, nos fundos especiais, nas autarquias, 
nas fundações, nas entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n 5.208 DE 
02 DE MARÇO DE 2022.

Orleans/SC, 03 de maio de 2022; 138 anos da Fundação e 108 anos da emancipação política-administrativa.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

Registrado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois e publicado 
no Diário Oficial dos Municípios- DOM-SC.

MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário da Administração

mailto:licitacao@orleans.sc.gov.br
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EDITAL CHAMAMENTO TEMPORÁRIO CONCURSO PÚBLICO 001/2017
Publicação Nº 3868352

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

EDITAL DE CHAMAMENTO TEMPORÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR EFETIVO AFASTADO

Pelo presente EDITAL, fica convocada a candidata aprovada no Concurso Público do Edital nº 001/2017, relacionada abaixo, para compa-
recer na Prefeitura Municipal de Orleans, sito a rua XV de Novembro, 282, Centro, Município de Orleans, no horário das 08:00hs as 12:00 
e 13:30hs as 17:30hs. O presente chamamento, nos termos do item 17.1.6, do referido Concurso público, destina-se à substituição de 
servidor efetivo no período em que se encontra afastado de suas funções. O não comparecimento no prazo de 05 dias implicará na desis-
tência da vaga, podendo ser chamado o próximo classificado. Informamos ainda, que o exame médico de saúde ocupacional de que trata 
o Concurso Público nº 001/2017, será realizado pelo Médico do Trabalho da Prefeitura Municipal de Orleans, o qual poderá exigir todos os 
exames pertinentes a aferir a capacidade admissional para o respectivo cargo.

SERVIDOR (A) CARGO CARGA HORÁRIA

BRUNA HILBERT BRIGHENTE ENFERMEIRO DA SF 40 HS

TIAGO VELHO DA SILVA ODONTÓLOGO DA SF 40 HS

Orleans, 03 de Maio de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 338/2022
Publicação Nº 3869147

PORTARIA Nº 338/2022

“NOMEIA EM COMISSÃO”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, no uso de suas atribuições pelo Artigo 88, da Lei Orgânica do Município de Orleans - SC, de acordo 
com a Lei Complementar nº3.006 de 01 de junho de 2021 que altera o dispositivo da Lei Complementar nº1.957 de 09 de maio de 2006 e 
atualmente conforme Lei Complementar nº 3.047 de 07 de dezembro de 2021 “Dispõe sobre a Alteração da Lei Complementar que estabe-
lece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LC nº1.929/2005), e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir de 03/05/2022 a Sra. FRANCIELLI CEOLIN BELTRAME, ocupante do cargo efetivo de Recepcionista da Saúde da 
Família, para ocupar o cargo comissionado de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, matrícula nº 6757, de acordo com Lei Complementar nº3.006 
de 01 de junho de 2021 que altera o dispositivo da Lei Complementar nº1.957 de 09 de maio de 2006 - Anexo VII – Grupo dos cargos 
comissionados, junto a Secretaria Municipal da Administração, com atuação no Departamento de Licitação.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no órgão oficial de divulgação dos atos do Município como condições 
indispensáveis à sua eficácia.
Orleans, 03 de maio de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito Municipal

PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AOS TRÊS (03) DIAS DO MÊS DE MAIO (05) DO ANO DE 
DOIS MIL E VINTE E DOIS (2022).

MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário de Administração
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PORTARIA N° 341/2022
Publicação Nº 3871350

PORTARIA Nº. 341/2022

“DESIGNA SERVIDOR TEMPORARIAMENTE”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.88, da Lei Orgânica do Município de Orleans - 
SC e conforme a Lei Complementar nº 1.957 de 09 de maio de 2006, Lei Complementar nº 3.047 de 07 de dezembro de 2021,

CONSIDERANDO que a medida adotada atende plenamente aos princípios reitores da Administração Pública e em especial ao Princípio da 
Supremacia do Interesse Público;

CONSIDERANDO que a titular Rosinele Cardoso Bernadro encontra-se em Beneficio de Auxílio-doença de Incapacidade Laborativa até 
12/06/2022;

RESOLVE:
Art. 1º – Designar temporariamente a servidora FLAVIA CARDOSO ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula nº 125, 
com carga horaria de 40 horas semanais, salário de acordo com a Lei Complementar nº1.957 de 09 de maio de 2006, para atuar no SINE 
- Sistema Nacional de Emprego, pelo período de 03/05/2022 a 12/06/2022.
Art.2º Sendo assim a servidora cumular as funções no CadÚnico e no Sine.
Art.3º - Esta portaria entra em vigor nesta data de sua publicação.
Orleans, 03 de maio de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AOS TRÊS (03) DIAS DO MÊS DE MAIO (05) DO ANO DE 
DOIS MIL E VINTE DOIS (2022).

MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário de Administração

PORTARIA N° 345/2022
Publicação Nº 3871412

PORTARIA Nº. 345/2022

“DESIGNA SERVIDOR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.88, da Lei Orgânica do Município de Orleans - 
SC e conforme a Lei Complementar nº 1.957 de 09 de maio de 2006, Lei Complementar nº 3.047 de 07 de dezembro de 2021,

CONSIDERANDO que a medida adotada atende plenamente aos princípios reitores da Administração Pública e em especial ao Princípio da 
Supremacia do Interesse Público;

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a servidora TANIA JUNKES FLORIANO ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, matrícula nº 6189, com carga 
horaria de 30 horas semanais, salário de acordo com a Lei Complementar nº1.957 de 09 de maio de 2006, para atuar a Secretaria de As-
sistência Social e Habitação e exercer suas funções no CREAS, a partir de 04/05/2022.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor nesta data de sua publicação.
Orleans, 04 de maio de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AOS QUATRO (04) DIAS DO MÊS DE MAIO (05) DO ANO 
DE DOIS MIL E VINTE DOIS (2022).

MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário de Administração
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PORTARIA N° 347/2022
Publicação Nº 3871434

PORTARIA Nº. 347/2022

“DESIGNA SERVIDOR”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ORLEANS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art.88, da Lei Orgânica do Município de Orleans - 
SC e conforme a Lei Complementar nº 1.957 de 09 de maio de 2006, Lei Complementar nº 3.047 de 07 de dezembro de 2021,

CONSIDERANDO que a medida adotada atende plenamente aos princípios reitores da Administração Pública e em especial ao Princípio da 
Supremacia do Interesse Público;

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a servidora RONEIDE DE FATIMA BONETTI LAURENTINO ocupante do cargo comissionado de GERENTE ESPECIAL DE 
DEPARTAMENTO, matrícula nº 5970, com carga horaria de 40 horas semanais, salário de acordo com a Lei Complementar nº1.957 de 09 de 
maio de 2006, junto a Secretaria de Assistência Social e Habitação, para atuar como Responsável pelo Centro de Convivência da 3ª Idade 
Emília Debiasi Pinter, a partir de 04/05/2022.
Art.2º - Esta portaria entra em vigor nesta data de sua publicação.
Orleans, 04 de maio de 2022.

JORGE LUIZ KOCH
Prefeito de Orleans

PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AOS QUATRO (04) DIAS DO MÊS DE MAIO (05) DO ANO 
DE DOIS MIL E VINTE DOIS (2022).

MARCOS RICARDO MARTINS
Secretário de Administração

PROCESSO Nº 16/2022 FMS
Publicação Nº 3869020

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8E309D6340EFAB11006886100CD4CA7F4E472631

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 16/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS Nº 14/2022
Contrato ......... : CONTRATO 14/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS
Contratada...: LEONARDO AUGUSTO BACKES CONFECCOES DO VESTUARIO ME
Valor ............ : R$ 3.170,00 (três mil e cento setenta reais).
Vigência ....... : Início: 03/05/2022 Término: 02/06/2022
Objeto .......... : DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME OBRIGATÓRIO DOS AGEN-
TES DO SAMU, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS.
FUNDAMENTO LEGAL, ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL CONSOLIDADA 8666/93
Orleans, 03 de maio de 2022.
MURILO DEBIASI FERRAREIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº 90/2022 PREFEITURA
Publicação Nº 3870656

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) ECC2469B6A13A7D1D2EF04296FA831EF074D985C
PROCESSO Nº 90/2022
CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 2/2022
Tipo: Menor Preço Global
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DA COLONINHA 
NA RUA VITOR MEIRELES CONFORME ANEXOS.
Recebimento dos Envelopes de Proposta e Habilitação até o dia: 06/06/2022 às 09h:00min.
Abertura dos Envelopes dia: 06/06/2022, às 09h:30min.
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93 consolidada. Mais informações no Setor de Licitações junto a Prefeitura, sito a rua XV de novembro 
282, centro, Orleans SC, CEP: 88870-000 Fone (48) 3886-0100, site www.orleans.sc.gov.br e-mail licitacao@orleans.sc.gov.br
Orleans - SC, 03 de Maio de 2022.
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
Código registro TCE: ECC2469B6A13A7D1D2EF04296FA831EF074D985C

http://www.orleans.sc.gov.br/
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REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO PROCESSO Nº 238/2021 PREFEITURA
Publicação Nº 3870856

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 238/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2021
EMPRESA: SÃO JOAQUIM AUTO ELETRICO LTDA
Visando manter a margem de lucro anteriormente pactuada, fica alterado o preço do seguinte item:
Item 24 -ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - APRESENTAR FICHA TÉCNICA API CI4- APROVAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 MONTADORAS (CATER-
PILLER, VOLVO, MERCEDES BENS, RENAULT). APROVAÇÃO: ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS EUROPEIAS: EURO2, EURO3, 
EURO4 OU EURO5. GALÃO DE 20 LITROS – R$ 402,50
Orleans, 03 de Maio de 2022
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO PROCESSO Nº 242/2021 PREFEITURA
Publicação Nº 3869094

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2022
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTIVEL SAO MARCOS ORLEANS LTDA
Visando manter a margem de lucro anteriormente pactuada, fica alterado o preço do seguinte item:
Item 4 – OLEO DIESEL S10 ABASTECIDO EM BOMBA– R$ 5,90
Orleans, 03 de Maio de 2022
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO PROCESSO Nº 242/2021 PREFEITURA
Publicação Nº 3869097

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2022
EMPRESA: AUTO POSTO CENTRAL LTDA
Visando manter a margem de lucro anteriormente pactuada, fica alterado o preço do seguinte item:
Item 1 – GASOLINA COMUM ABASTECIDO EM BOMBA– R$ 6,62
Orleans, 03 de Maio de 2022
Jorge Luiz Koch
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 89/2022
Publicação Nº 3867871

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5845960153DD89B758F60C64365556E1CC99CFF8

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

82.926.544/0001-43
Rua XV de Novembro, 282 - Centro

Nr.:   19/2022

   Processo
   Data do Processo:

PREFEITURA DE ORLEANS

CNPJ: Telefone:(48) 3886-0100
Endereço:
CEP:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

89/2022
02/05/202288870-000 - Orleans

   Página: 11/

O(a)  responsável  por  essa  entidade,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação  em
vigor, especialmente pela Lei 8.666/1993 e alterações posteriores, resolve:

e) Objeto da Licitação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Inexigibilidade de licitação

89/2022
19/2022 - ILb) Licitação Nr.:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:

c) Modalidade:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL NA ÁREA DA GASTRONOMIA, POSSIBILITANDO UMA
ATUAÇÃO EMPREENDEDORA FRENTE AO MERCADO DE TRABALHO.

02/05/22 08:42

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

d) Data de Homologação/Adjudicação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA
GASTRONOMIA, POSSIBILITANDO UMA ATUAÇÃO
EMPREENDEDORA FRENTE AO MERCADO DE
TRABALHO

R$15.800,001 SV 1 R$15.800,00
Total do item

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE LTDA

Descrição/Especificação do item Valor UnitárioMarca Qtde.Item Unid.

Total Fornecedor:  R$ 15.800,00

Total:  R$ 15.800,00

JORGE LUIZ KOCH

Orleans, 02/05/2022
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PROCESSO Nº 16/2022 FMS
Publicação Nº 3868754

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 9431B5F20B8E1C23C44E54A448FAC1DE0D5B3428

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

03.230.443/0001-67CNPJ: (48) 3466-0120

88870-000 - Orleans

Telefone:
RUA MIGUEL COUTO, 800 - CENTROEndereço:

Nr.:   14/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

16/2022

03/05/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Dispensa de licitação
14/2022 - DL
16/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME
OBRIGATÓRIO DOS AGENTES DO SAMU, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA
DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORLEANS.

Participante: LEONARDO AUGUSTO BACKES CONFECCOES DO VESTUARIO

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 MACACÃO SAMU - CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO TERBRIN OU

PERFE
10,000 UN 286,00 2.860,00

2 camiseta azul marinho 10,000 UNI 31,00 310,00

Total do Participante: 3.170,00

Total Geral: 3.170,00

Manutenção do Bloco de Atenção Básica 10.001.10.301.0016.2041.3.3.90.00.00 R$ 3.170,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

03/05/2022Orleans,

MURILO DEBIASI FERRAREIS

SECRETÁRIO DA SAÚDE
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PROCESSO Nº 89/2022 PREFEITURA CONTRATO Nº 79/2022
Publicação Nº 3867869

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A04BDF12E73F590E396DABEC138E7EF1598AC5CB

 

   
PROCESSO Nº 89/2022 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 
CONTRATO Nº: 79/2022 
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE INEXIGIBILIDADE DE  
LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA GASTRONOMIA,  
POSSIBILITANDO UMA ATUAÇÃO EMPREENDEDORA FRENTE AO  
MERCADO DE TRABALHO. 
Fundamento legal: Art. 25 Incisos, I e II, da Lei Federal 8.666/93. 
EMPRESA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BARRIGA VERDE 
VALOR TOTAL R$15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) 
Dotação: 16/2022 – Manutenção da administração geral. 
Orleans - SC, 02 de maio de 2022. 
Jorge Luiz Koch 
Prefeito Municipal 
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Otacílio Costa

prefeitura

DEC 3.129/2022
Publicação Nº 3871907

DECRETO Nº 3.129/2022
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 001/2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO 
COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 86, incisos VIII e IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo – Edital n° 001/2022, para a escolha de Estagiários e Monitores da Se-
cretaria de Educação, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Processo Seletivo (instituída pelo Decreto nº 3.103/2022), para 
preenchimento de Cadastro de Reserva da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados 
das listagens constantes no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. Publique-se a classificação definitiva.

Art. 3º. O Processo Seletivo terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período para atender ao interesse 
público.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 7 de fevereiro de 2022, revogando-se as disposi-
ções em sentido contrário.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
-----------------------------------------------------------------------------
O presente Decreto foi encaminhado para publicação na forma do art. 110, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete

ANEXO I

POS. NOME
1 KEMILLI MAYARA DE LIZ VELHO
2 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA
3 ANA CLÁUDIA VARGAS DOS SANTOS
4 AMANDA OLIVEIRA DE GODOI
5 GILZA DA CRUZ MEDEIROS
6 KARINE A. DE SOUZA TARACIUK
7 MAILANA ROSA IZIDIO SCHUSSLER
8 JOSIANA C. MANERICH
9 SABRINA DA SILVA REICHERT
10 FLAVIANE LEHMANN DE SOUZA
11 DENIZE SILVA DE LIZ
12 JAQUELINE SILVA DE LIZ
13 ALEXANDRA PESSOA FREDERICO
14 TAINARA COSTA DE JESUS
15 VIVIA ROBERTA DE LIZ FARIAS
16 CLEUZENI DE OLIVEIRA DE LIZ MACHADO
17 ELIS REGINA GAMBA COELHO
18 JÚLIA GONÇALVES DA SILVA
19 SIMONE GOMES DA SILVEIRA
20 ROSELIANE DE SOUZA
21 CLAUDIMARA DA LUZ DE LIZ
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22 MARICI L. MARAFIGO OLIVEIRA
23 SABRINA DA SILVA FERNANDES
24 PRISCILA DE FATIMA DA SILVA FRANCO
25 CAMILA VELHO VARGAS
26 JOICE ALINI SILVEIRA DE SOUZA
27 JULIANA GUST DOS SANTOS
28 KALINE VARGAS OLIVEIRA
29 DANIELI DE LIZ FAVARETTO PEREIRA DE JESUS
30 DANIELE DA SILVA ROSA
31 IVELDE APº DE OLIVEIRA
32 KARINE DE SOUZA LEMOS DA CRUZ
33 SILVANA DELFES LOPES
34 GIANE VIEIRA DA ROSA DONZELLI
35 ANDRESSA SUTIL DOS SANTOS
36 DAIANA COELHO CAMARGO
37 DJANI COELHO BOIMA
38 TALIA DA SILVA VELHO
39 TÂMARA CRISTINA PAES MOURA
40 JULIANA MANNRICH
41 BRUNA NATIELLI DE OLIVEIRA

I – Estagiários

II – Monitores
POS. NOME
1 NICOLAS RODRIGUES DE LIMA

2 NATÁLIA DO AMARAL PITZ LARGURA

3 DIULIN LEMOS VELHO

4 CATHARINA DOS SANTOS

5 LUIZA CRISTINA ALMEIDA MEURER

6 MAIZA DA CRUZ DE ANDRADE

7 BIANCA MIRANDA VELHO

8 GRAZIELE DOS SANTOS DE SOUZA

9 VITOR GUILHERME ANDREATTA HACH

10 ANA JÚLIA OLIVEIRA

11 ISABELA SCHWANTES DE JESUS

12 SAIURI DA LUZ ANTIKEVIS

13 JÚLIA GABRIELI ALVES

14 ISADORA ANDRADE DE SOUZA

15 EMANUELE DOS SANTOS FARIAS VALENTE

16 ANA CLAUDIA SILVEIRA

17 GABRIELA SOUZA DE ALMEIDA

18 MARIA EDUARDA DA COSTA DE SOUZA

19 MATEUS GABRIEL LUZ DE SOUZA

20 VINÍCIUS VARGAS MOTA DE CHAVES

21 MARIA EDUARDA DIAS DE OLIVEIRA

22 AMAÍSA DE LIZ CORRÊA DE SOUZA

23 SOFIA PESSATTI DE SOUZA

24 MAIARA GRANEMANN BICOSKI

25 MIRELA DOS SANTOS ZANINI

26 RENATA LUNG DA COSTA

27 NICOLE Z. BORGUESAN

28 IASMIN DA LUZ DE CAMPOS

29 IVALDO MATHEUS DA SILVA

30 SANDRA VICENTE COELHO
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31 DIENIFER DE OLIVEIRA DOS SANTOS CARVALHO

32 CAIQUI MIRANDA VELHO

33 MANUELA DO NASCIMENTO ANTUNES

34 JENNYFER RAMOS VIZZOTO

35 LEONARDO NUNES DA COSTA

36 NICOLAS DE LIZ OLIVEIRA

37 DIENIFER VELHO DE SOUZA

38 STEPHANIE WILHELM DOS SANTOS

39 MANUELA APº DA SILVA COSTA

40 RAFAELA OLIVEIRA ROSA

41 GABRIELA LIBANO ALVES LOCK

42 MICAELA VITÓRIA DE A. OLIVEIRA

43 SUIANE ABREU CAMPOS

44 ALINE DE LIZ DE MORAES

45 GESIANE CRISTINA S. R. VELHO

46 GABRIEL VIEIRA WOLFF

47 NICOLE DE SOUZA DE LIZ

48 JAMILE MESQUITA VELHO

49 EMANUELA DE SOUZA RUHER

50 LARISSA NATALI VALIM PEREIRA

51 MARIA VITORIA DE CAMPOS DA SILVA

52 VANDERLÉIA STEFFEN HOFEMANN

53 MATEUS VARELA DA SILVA

54 MARIA EDUARDA DAS GRAÇAS VELHO

55 BIANCA APARECIDA FREITAS PADILHA

56 RAISSA PICCOLOTTO DOS SANTOS

57 LAISA DE OLIVEIRA

58 DEBORA DE ANDRADE DA SILVA

59 JAQUELINE LEHMANN CONSTANTE DA SILVA

60 CARINE OLIVEIRA RAMOS

61 LUIS FILIPI ANTUNES VARGAS

62 EDUARDA TEIXEIRA STEFFEN DO AMARAL

63 ANA LAISE MELO DA SILVA

DEC 3.130/2022
Publicação Nº 3871910

DECRETO Nº 3.130/2022
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 002/2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO 
COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 86, incisos VIII e IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo – Edital n° 002/2022, para a escolha de Professores de Educação Especial 
(segundo professor) e Professor de Geografia da Secretaria de Educação, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Processo Se-
letivo (instituída pelo Decreto nº 3.103/2022), para preenchimento de Cadastro de Reserva da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, 
consagrando-se como exatos e definitivos os resultados das listagens constantes no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. Publique-se a classificação definitiva.

Art. 3º. O Processo Seletivo terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período para atender ao interesse 
público.
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Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 11 de março de 2022, revogando-se as disposições 
em sentido contrário.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
-----------------------------------------------------------------------------
O presente Decreto foi encaminhado para publicação na forma do art. 110, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete

ANEXO I

QUADRO 01 PROFESSORES HABILITADOS – GEOGRAFIA:
COLOCAÇÃO NOME
1º DENIZE W. COELHO MEDEIROS

QUADRO 2- PROFESSORES HABILITADOS – SEGUNDO PROFESSOR:
COLOCAÇÃO NOME
1º PATRICIA KLEGIN
2º BIANCA MUNIZ GUESSER
3º CAMILA DA CRUZ
4º JAQUELINE APARECIDA MARTINS
5º CLEONICE APARECIDA COSTA VELHO
6º STEFANI DE SOUZA DE LIZ
7º ROSE DA SILVA BUENO FARIAS
8º BRUNA LIBANO ALVES
9º ANGELA REGINA DO AMARAL C. DE SOUZA
10º REJANE FÁTIMA SPITZA
11º SALETE CRISTINA PIRES DE LIMA DO AMARAL
12º LARISSA COELHO DE LIZ ANTUNES
13º LOURDES APARECIDA CONSTANTE DE LIMA
14º CRISTYEN JANAÍNA RIBEIRO
15º KEILA SANTOS MEDINA ANHAIA

QUADRO 3- PROFESSORES SEM HABILITAÇÃO – SEGUNDO PROFESSOR:
COLOCAÇÃO NOME
1º ROSE APARECIDA DE SOUZA
2º CRISTINA DA LOURDES O. DA LUZ
3º BEATRIZ KNIESS DIAS
4º ANDRESSA DOS SANTOS LIMA DA SILVA
5º ROBERTA NATALINE S. SOUZA DA CRUZ
6º ARIANE S. DA SILVA SASSO
7º SIMONE GOMES
8º SABRINA MARIA N. RIBEIRO
9º SUELI DA SILVA CAMARGO MACIEL
10º MILENA DE LIZ

DEC 3.131/2022
Publicação Nº 3871912

DECRETO Nº 3.131/2022
HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 003/2022, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO 
COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 86, incisos VIII e IX, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo – Edital n° 003/2022, para a escolha de Estagiários e Monitores da Secre-
taria de Desenvolvimento Comunitário e Assistência Social de Otacílio Costa, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Processo 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1298

Seletivo (instituída pelo Decreto nº 3.117/2022), para preenchimento de Cadastro de Reserva da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa/SC, 
consagrando-se como exatos e definitivos os resultados das listagens constantes no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º. Publique-se a classificação definitiva.

Art. 3º. O Processo Seletivo terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período para atender ao interesse 
público.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA
Prefeito
-----------------------------------------------------------------------------
O presente Decreto foi encaminhado para publicação na forma do art. 110, da Lei Orgânica Municipal. Dou fé.

Otacílio Costa (SC), 3 de maio de 2022.

RODRIGO BARTH PEREIRA
Chefe de Gabinete

ANEXO I
CLASIFICAÇÃO CANDIDATO
1º IAGO ASSINK MÁXIMO DE OLIVEIRA
2º ANDRIA DE SOUZA CHIMINELLI
3º NICOLI PEREIRA DE SOUZA
4º ISADORA BONAI SILVA
5º MARIA EDUARDA VELHO STAHL
6º ANA CLARA SILVA DA CUNHA
7º GABRIELA MOTA ANTUNES FERREIRA
8º KAYO FLÁVIO VAZ DE PINA
9º MARIA LUÍZA KLEGIN DE SOUZA
10º KAMILI SPIPTZA FERRARI
11º FLAVIA LETICIA LEMOS DOS SANTOS
12º JEAN CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
13º EVELIN ERONDINA DE JESUS RODRIGUES
14º TIAGO HENRIQUE TEIXEIRA MATIAS
15º ISABELA DA COSTA FELIX
16º WALDIR MUNIZ GALINDO FILHO
17º BEATRIZ DA SILVA
18º MATEUS MOREIRA BAUMER
19º ADRIAN PEREIRA

PL_050_TP_012_NOVA DATA_REFORMA GINÁSIO SERGIO
Publicação Nº 3870612

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 531DF9B4E30949FBDB85633F8B1B7D652C6B0325
CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS NA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
O MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
75.326.066/0001-75, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Fabiano Baldessar de Souza, por meio da Comissão Permanente 
de Licitações, comunicam aos interessados que farão realizar licitação para obras e serviços de engenharia, na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, cujo objeto é “Contratação de empresa para Fornecimento de materiais e mão de obra para Execução da Reforma do Ginásio de 
Esportes Sérgio Rogério da Costa, no bairro Fátima, em conformidade com os projetos em anexo, arquivos e características neles descritas.” 
Os envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” deverão ser entregues no Setor de Licitações, localizado na Avenida Vidal Ramos Junior, 
228, Centro Administrativo, a partir das 13h30min do dia 20/05/2022. Abertura da sessão será às 14h00min do mesmo dia. A presente 
licitação será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no Setor de Licitações, 
endereço Avenida Vidal Ramos Junior, 228, Centro Administrativo, Paço Municipal a partir do dia 05 de maio de 2022 e no endereço eletrôni-
co: http://www.otaciliocosta.sc.gov.br. Otacílio Costa/SC, 03 de maio de 2022. RODRIGO BARTH PEREIRA Presidente Comissão Permanente 
de Licitações.

http://www.otaciliocosta.sc.gov.br
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EXTRATO_CONTRATO_ 015_2022
Publicação Nº 3871675

 

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA  
EXTRATO CONTRATUAL 
 
Contrato nº.: 015/2022 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA 
Contratada: SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PUBLICA LTDA (CNPJ sob o 
nº33.466.630/0001-05). 
Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. 
Vigência: Inicio: 04/02/2022– Término: 05/08/2022. 
Licitação: Processo Licitatório nº 007/2021 – Dispensa de Licitação  nº 003/2022. 
Fundamentação Legal:  8.666/1993. 
Recursos: Dotações conforme Processo Licitatório. 
Objeto: contratação da empresa servi soluções inteligentes em gestão pública ltda, para 
assessoria especializada, com objetivo de facilitar monitoramento e a busca de recursos 
nos sistemas do ministério da educação e fundo nacional de desenvolvimento da 
educação (FNDE). 
Município de Otacílio Costa  07de Fevereiro de 2022. 
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EXTRATO_CONTRATO_ 040-2022
Publicação Nº 3872015

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4CFDADE96AEA2D6C03A964207DA9DA22592AC7BF

 

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA  
EXTRATO CONTRATUAL 
 
Contrato nº.: 040/2022 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA 
Contratada: RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL LTDA (cpf sob o nº 21.667809/0001-41). 
valor: r$ 9.512,20 (nove mil e quinhentos e doze reais e vinte centavos) 
Vigência: Inicio:07/04/2022– Término: 07/06/2022. 
Licitação: Processo Licitatório nº 051/2022 - Dispensa de Licitação nº 019/2022 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993. 
Recursos: Dotação conforme Processo Licitatório. 
Objeto: contratação da empresa recicla ecologica comercial ltda, para a aquisição de lixeiras/containers para 
utilização pela secretaria de meio ambiente 
Otacílio Costa/SC, 07 de abril de 2022. 
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EXTRATO_CONTRATO_ 041_2022
Publicação Nº 3871985

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 10412459CA34A51E80AC9BCEA1FBAC8C41C51D4D

 

MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA  
EXTRATO CONTRATUAL 
 
Contrato nº.: 041/2022 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA 
Contratada: MAPENG ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 
  (CPF sob o nº 03.143.261/0001-59). 
Valor: R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais) 
Vigência: Inicio: 11/04/2022– Término: 10/07/2022. 
Licitação: Processo Licitatório nº 054/2022 - Dispensa de Licitação nº 020/2022 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/1993. 
Recursos: Dotação conforme Processo Licitatório. 
Objeto: contratação de empresa de engenharia especializada na execução de estudo de impacto ambiental da 
rodovia sc 114, perímetro urbano de otacílio costa (trecho rotatória com acesso a avenida vidal junior 
Otacílio Costa/SC, 11 de abril de 2022. 

 

inStituto de previdênCia do muniCípio de otaCílio CoSta

PORTARIA 09/2022
Publicação Nº 3869070

PORTARIA N° 09/2022

APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANTE PARA O TRABALHO

A Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,

Resolve:

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO ao servidor JOÃO FRANCISCO BARBOSA 
DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG sob o nº 754283 e CPF nº 346.377.619-72, nomeado pela portaria n.º 210/2011, matrícula 
nº 3726, inscrito no PIS nº 10243978089, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS lotado na Secretaria do Meio Ambiente, 
com carga horária de 40 horas semanais, de acordo com o Art. 40, §1º, I, da Constituição Federal de 1988, com alterações das emendas 
constitucionais nº 41/2003 e 103/2019, bem como art.13, I, a, e artigo 14,§ 6º da lei complementar 81/2005, integral na média das 80% 
maiores contribuições, sem paridade e considerando ainda que o cálculo do provento mensal não pode exceder a remuneração do cargo 
efetivo em que se deu a aposentadoria.

Art. 2º Fixar o provento de aposentadoria no valor da última remuneração de R$ 1.460,25 (um mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte 
e cinco centavos).

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

Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 12 de abril de 2022.

SERGIO FERNANDO KUSTER
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 10/2022
Publicação Nº 3869076

PORTARIA N° 10/2022

O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,

Resolve:
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Art. 1º - CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.092/2021 que determinou o horário de expediente da Prefeitura de Otacílio Costa, e facul-
tou a cada gestor a fixação da escala de plantão e autorizou horário diferenciado para execução de serviços internos, estabelecer o horário 
de atendimento do Instituto de Previdência do Município de Otacílio costa, das 08h às 12h e das 13h às 17h

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

Cumpra-se e Publique-se.

Otacílio Costa (SC), 18 de abril de 2022.

SERGIO FERNANDO KUSTER
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 11/2022
Publicação Nº 3869080

PORTARIA N° 11/2022 - Retificadora

RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

A Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,

Resolve:

Art. 1º - Retificar a portaria 36/2020 de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE do Servidor Público Municipal ALFREDO BARBOSA DE 
SOUZA, RG sob nº 324.520 e CPF sob nº 220.576.929-49, Matricula nº 759, Categoria Funcional de FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, lotado 
na Secretaria de Planejamento, com carga horária de 40 horas semanais, PIS/PASEP nº 170.26589.83.9, Provento Proporcional ao Tempo 
de Contribuição – Sem Paridade – Média das 80% maiores Remunerações,
Art. 2º - A composição do tempo de contribuição fica alterado para 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias.
Art. 3º - Conforme REVISÃO o resultado do cálculo da média aritmética o Provento fica fixado em R$ 3. 103,34 (três mil cento e três reais 
e trinta e quatro centavos).
Média das 80% maiores remunerações

Descrição do Valor Valor da Média Percentual Valor do Provento Incorporado
Resultado do cálculo da 
média - Competência
inicial Ago/1994

R$ 3.553,58 87,33% R$ 3.103,34

Total R$ 3.553,58 R$ 3.103,34

Art. 4º - Considerando que o resultado do cálculo da média é referente a dez/2020, e que foi concedida a Revisão Geral anual no percentual 
de 4,52% de acordo com a Lei 2814/2021 e no percentual de 10,16% pela Lei 2908/2022 fixa o provento no valor atualizado nesta data de 
R$ 3.573,16 (três mil e quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), conforme tabelas abaixo:

Descrição da atualização de valores Percentual Valor do aumento
Revisão Geral Lei 2814/2021 4,52% R$ 140,27
Revisão Geral Lei 2908/2022 10,16% R$ 332,41
Total Atualizado em 18/04/2022 R$ 3.553,58

Art. 3º Essa portaria retificadora entra em vigor na data da sua publicação.
Cumpra-se e Publique-se.

Otacílio Costa (SC), 18 de abril de 2022.

SERGIO FERNANDO KUSTER
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 12/2022
Publicação Nº 3869089

PORTARIA N° 12/2022

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

A Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,

Resolve:
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Art. 1º Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE do Servidor Público Municipal ALCEU PEREIRA DE ANDRADE, brasileiro, 
casado, portador do RG nº 1.629.198 e CPF nº 512.019.179-72 nomeado pela portaria n.º 110/05, ocupante do cargo de AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS, matrícula 3574, lotado na Secretaria do Meio Ambiente, de acordo com o art. 40, § 1º, III, “b” da Constituição Federal 
de 1988, e artigo 17 da Lei 81/2005, com provento proporcional ao tempo de contribuição, sem paridade de acordo com a média das 80% 
maiores remunerações, e com a complementação na forma da lei para atingir o piso salarial.

Art. 2º Fixar provento de aposentadoria no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) correspondente ao salário mínimo na-
cional.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 01 de maio de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

Cumpra-se e Publique-se.

Otacílio Costa (SC), 19 de abril de 2022.

SERGIO FERNANDO KUSTER
PRESIDENTE DO IPAM

PORTARIA 13/2022
Publicação Nº 3869091

PORTARIA N° 13/2022

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 inciso III e XII, da Lei 81/2005,
Resolve:
Art. 1º Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO do Servidor Público Municipal SERGIO GOMES 
DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG nº 1757082, CPF nº 521.816.429-15, código PIS 120.531.600-65 nomeado pela portaria n.º 
274/03 , ocupante do cargo de CONTROLADOR INTERNO, GRUPO I, NIVEL I, matrícula 3300, lotado no Gabinete do Prefeito, com carga 
horária de 40 horas semanais, de acordo com o art.. 3ª da Emenda Constitucional nº 47 de 2005, formula 85/95, o art. 16, I, II, e III c/c 
art. 6º da Lei 81/2005 da Lei Complementar 81/05 e no art. 16, §3º da Lei complementar 44/2003.
Art. 2º Fixar provento de aposentadoria no valor de R$ R$ 8.998,37 (oito mil e novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos),
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos a partir de 03 de maio de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.
Cumpra-se e Publique-se.
Otacílio Costa (SC), 19 de abril de 2022.

SERGIO FERNANDO KUSTER
PRESIDENTE DO IPAM
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PORTARIA DE EXONERAÇÃO 14/2022
Publicação Nº 3872049

 

           
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO 

DE OTACÍLIO COSTA 
SANTA CATARINA 

 

AVENIDA VIDAL RAMOS JÚNIOR, 245 – CENTRO  COMERCIAL PINHEIROS – OTACÍLIO 
COSTA – SANTA CATARINA – CNPJ 00898.427/0001-59 TEL. (49)32750846 

 

 
 
 
 

PORTARIA N° 14/2022 
 
 

 
Exonera Assessora Jurídica do Instituto de 
Previdência do Município de Otacílio Costa – 
IPAM, Dra. GLENDA FRANCES DE MORAES, 
OAB/SC 20017 

 
 
 

O Presidente do IPAM – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 
MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o artigo 48 da Lei complementar 81/2005. 
 

 
Resolve: 

 
Art. 1º - Exonerar GLENDA FRANCES MORAES DO CARGO DE 

ASSESSORA JURÍDICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA do Município de 
Otacílio Costa – IPAM, de acordo com o artigo 54, V da Lei nº 81/2005, com carga 
horária de 20 horas semanais. 

 
Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de 27 de Abril de 

2022. 
 
Cumpra-se e Publique-se. 
 

 

 

Otacílio Costa (SC), 27 de Abril de 2021. 

 

 

 

SERGIO FERNANDO KUSTER 

PRESIDENTE DO IPAM 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1305

           
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO 

DE OTACÍLIO COSTA 
SANTA CATARINA 

 

AVENIDA VIDAL RAMOS JÚNIOR, 245 – CENTRO  COMERCIAL PINHEIROS – OTACÍLIO 
COSTA – SANTA CATARINA – CNPJ 00898.427/0001-59 TEL. (49)32750846 
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Ouro

prefeitura

TERMO ADITIVO N. 03/2022 AO CONTRATO Nº 027/2021
Publicação Nº 3872106

TERMO ADITIVO N. 03/2022 AO CONTRATO N. 027/2021
Processo Licitatório nº 0037/2021
Inexigibilidade nº 0002/2021
Contratante: Município de Ouro.
Contratado: CONGREGAÇÃO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS – HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES DE CAPINZAL/SC
Objeto: Prestação de serviços hospitalares, em Sistema de Pronto Atendimento, serviços de urgência e Emergência, Plantão 24 horas, para 
atendimento da população, com uso da estrutura física, pessoal, equipamentos, aparelhagem e instrumentos afins, e serviços de sobreaviso 
de profissional anestesiologista.
Alteração: Valor/Reequilíbrio.
Valor do aditivo: R$ 4.477,64 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).
Vigência: Da sua assinatura até 31/12/2022.
Data da assinatura: 03/05/2022.
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Ouro Verde

prefeitura

EXTRATO CONTRATO 038
Publicação Nº 3872092

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 364E308994838E52DEE87BFE0D6CD717F991C4BE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE OURO VERDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2022
TOMADA DE PREÇO Nº003/2022
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OURO VERDE
CONTRATADO: ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA
Objeto: Contratação de empresa especializada para instalações elétricas interna e externas para o centro de múltiplo uso e parque de expo-
sição Mansueto Guilherme Faccio, no município de Ouro Verde/SC. Valor certo e ajustado de R$:58.650,00 (cinquenta e oito mil seiscentos 
e cinquenta reais). Amparo legal lei federal nº. 8.666/93. Ouro Verde, 25 de abril de 2022. MOACIR MOTTIN - Prefeito Municipal.

RESOLUÇÃO CMAS Nº 007 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869069

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE – SC.

RESOLUÇÃO CMAS Nº 007 DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais em razão de vulnerabilidade temporária no âmbito da Política 
Municipal de Assistência Social.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) de Ouro Verde – Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes confere 
a Lei municipal n° 1149/2021
CONSIDERANDO que a concessão dos Benefícios Eventuais é um direito garantido em lei e de longo alcance social;

CONSIDERANDO o Art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, que define os Benefícios Eventuais em virtude de nascimento, 
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública;

CONSIDERANDO a Resolução nº 212/2006 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, que propõe critérios orientadores para a 
regulamentação dos Benefícios Eventuais;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1147 de 08 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios 
eventuais pela Política Municipal de Assistência Social e da outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução nº 16/2016 do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina – CEAS/SC, que propõe critérios 
orientadores para a regulamentação dos Benefícios Eventuais;

CONSIDERANDO, que cabe ao CMAS deliberar sobre critérios para a concessão de benefícios eventuais pela Política Municipal de Assistência 
Social no município.
I - Estabelecer critérios de acesso pela população;
II - Estabelecer prazos para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social;
III – fiscalizar a aplicação dos Benefícios Eventuais, se os critérios para seu acesso estão sendo respeitados;

RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer critérios e prazos para a provisão de benefícios eventuais em virtude de vulnerabilidade temporária no âmbito municipal 
da política pública de assistência social em consonância com a Lei Municipal nº 1147 de 08 de dezembro de 2021.

Art. 2º A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei Federal nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS), alterada pela Lei nº. 12.435, de 06 de julho de 2011, art. 22.

Art. 3° Os benefícios eventuais constituem provisões de proteção social de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as 
garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos.

§ 1º Destina-se aos cidadãos e às famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, 
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

§ 2º Os Benefícios Eventuais só devem atender situações de vulnerabilidade pertinentes a Política de Assistência social. Assim, não serão 
considerados benefícios eventuais de assistência social situações relacionadas a programas, projetos, serviços e benefícios na área de 
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saúde, educação, e demais políticas setoriais.

Art. 4º O Benefício Eventual que integra esta Resolução caracteriza-se pela modalidade: Auxílio a situações de Vulnerabilidade Temporária. 
O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao indivíduo visando minimizar situações de 
riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços socioassistenciais.
§ 1º O benefício eventual deve ser ofertado de forma articulada à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das ne-
cessidades humanas básicas;
§ 2º O Município deve garantir igualdade de condições no acesso às informações e a fruição do benefício eventual;
§ 3º É proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza;
§ 4° Terão prioridade na concessão dos benefícios eventuais a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e 
vítimas de calamidades públicas e de emergências.
§ 5º Os benefícios de transferência de renda federal modalidade “bolsa família” e o Benefício de Prestação Continuada - BPC, não serão 
contabilizados para a concessão de benefício eventual.

Art. 5º O benefício será concedido na forma de pecúnia, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o 
grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento 
dos serviços, a partir do cadastro socioeconômico, considerando a avaliação da equipe técnica de referência da rede de atendimento so-
cioassistencial.

SEÇÃO I
Auxílio a situações de Vulnerabilidade Temporária

Art. 6º - O auxílio à situação de vulnerabilidade temporária se constituirá no Cartão Cidadania Ouro Verde fornecido em caráter transitório 
em forma de pecúnia para a reposição de perdas com a finalidade de atender contingências, assegurar a sobrevivência e/ou reconstruir a 
autonomia individual e/ou familiar através da redução de vulnerabilidades e impactos decorrentes de riscos sociais.
Art. 7º - A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, 
assim entendidos:
I - Riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II - Perdas: privação de bens e de segurança material; e
III - Danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único: Ao receber o benefício ofertado em casos de vulnerabilidade temporária, a família deverá ser acompanhada por um pe-
ríodo mínimo de três meses pela equipe do órgão em que está vinculada (CRAS ou CREAS) a qual avaliará a necessidade de continuidade 
do benefício.

Art. 8º - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso ao benefício de situação de vulnerabilidade temporária é igual ou inferior 
a 1/2 (meio) salário mínimo, e será concedido às famílias cadastradas no CADUNICO para programas sociais.

Parágrafo único: Quando há decreto de Situação de Calamidade Pública e de Emergências será dispensada a comprovação de renda e a 
comprovação de cadastro no CADUNICO para programas sociais.

Art. 9º - O benefício eventual, na forma de "Cartão Cidadania Ouro Verde", constitui-se em uma prestação temporária, destinados às famílias 
e/ou indivíduos e será concedido quando ocorrerem uma das situações previstas no Art. 7º desta resolução, concedido de forma imediata 
ou de acordo com as demandas da família, a partir do parecer da equipe técnica
I - O " Cartão Cidadania Ouro Verde “ será concedido através da transferência de renda direta ao usuário, mediante cartão eletrônico, que 
será administrado por empresa credenciada através de licitação e contara com o timbre da bandeira da Prefeitura Municipal de Ouro Verde;

II - A utilização do " Cartão Cidadania Ouro Verde " será destinado única e exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, produtos 
de higiene, limpeza e gás de cozinha, sendo vedados quaisquer outros itens que não se enquadrem nos itens citados, tais como: cigarro e 
bebidas alcoólicas, ressaltando ainda que não possam ser trocados por dinheiro, vale troco ou outros produtos que não se enquadram nas 
especificações descritas neste artigo, e conforme detalhadas na Resolução do Conselho Municipal da Assistência Social, sob pena de cessa-
ção do benefício. Os estabelecimentos serão orientados a proibir a compra de cigarros e bebidas alcoólicas com uso do “Cartão Cidadania 
Ouro Verde”.

III - Para a concessão do benefício deverá ser levado em consideração o número de integrantes na família, bem como a realidade e situação 
vulnerabilidade do usuário e sua família (renda familiar, idade, estado de saúde, inserção no mercado de trabalho, (formal/informal), con-
dições habitacionais (despesas com aluguel/financiamento), acesso a bens e serviços, presença de gestante, lactante, idoso e/ou pessoas 
com deficiência, entre outros), conforme avaliação do técnico de nível superior da equipe de referência do SUAS que acompanha a família. 
O benefício passa a vigorar com os seguintes valores:

a) Famílias com 1 (uma) pessoa: R$ 120,00 (cento e vinte reais)

b) Famílias com 02 (duas) e 03 (três) pessoas: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

c) Famílias com 4 (quatro) pessoas ou mais: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

d) Pessoas em tratamento de Neoplasia e problemas pulmonar com uso de oxigênio: R$ 60,00 (sessenta reais)

IV - Será fixado o reajuste anual dos valores dos benefícios constantes nas alíneas "a”, “b" e “c” em conformidade com Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor – INPC acumulado no exercício, com atualização no mês de janeiro de cada ano.

V - O benefício eventual de auxilio alimentação “Cartão Cidadania Ouro Verde” será concedido, respeitando o intervalo mínimo de trinta (30) 
dias para cada concessão considerando a previsão orçamentária anual para o mesmo, mediante e parecer técnico das equipes do CRAS, 
bem como o acompanhamento e comparecimento das famílias nos serviços socioassistencias ofertados pela Política Municipal da Assistência 
Social, pelo período a ser avaliado pelas equipes.

Art. 10º Deverão ser observados os critérios para a provisão dos Benefícios Eventuais em razão de Vulnerabilidades Temporárias na moda-
lidade Auxilio Alimentação – “Cartão Cidadania Ouro Verde”:

I - Renda per capta igual ou inferior a meio salário mínimo nacional.

II - O Auxilio Alimentação por meio do “Cartão Cidadania Ouro Verde” poderá ser concedido aos beneficiários nas situações que ultrapassem 
os critérios estabelecidos no inciso I, do artigo 10º, comprovada a situação de extrema vulnerabilidade e risco social, através de parecer 
da equipe técnica de referência que acompanha a família, bem como nas situações de calamidade pública e de emergências reconhecidas 
por decreto municipal.

III - O Auxilio Alimentação por meio do “Cartão Cidadania Ouro Verde” poderá ser pago pelo período de até 03 (três) meses consecutivos, 
podendo ser renovado ou prorrogado por iguais e sucessivos períodos, sendo necessária nova avaliação mensal pela equipe técnica para 
cada concessão ou prorrogação do benefício;

V - O “Cartão Cidadania Ouro Verde” poderá ser utilizado nos estabelecimentos credenciados pela empresa operacionalizadora dos cartões, 
nos mercados da cidade. O local para realizar as compras ficará a critério do beneficiário, respeitando sua autonomia e à dignidade humana, 
sobretudo, em um momento de risco, perda e danos à integridade pessoal e familiar;

VI - Após utilização dos valores em crédito, o beneficiário deverá deixar o cartão na secretaria de Assistência Social ou diretamente na 
Unidade do CRAS.

Art. 11º São documentos essenciais para concessão do benefício em virtude de vulnerabilidade temporária na modalidade Auxilio Alimen-
tação “Cartão Cidadania Ouro Verde”:

I - Comprovante de rendimentos da família;

II- Carteira de identidade e CPF do beneficiado;

III - Comprovante de inscrição no cadastro único e/ou comprovante de inscrição no sistema informatizado da Secretaria de Assistência 
Social, exceto à população itinerante e população em situação de rua;

IV – Comprovante de endereço atualizado, exceto à população itinerante e população em situação de rua;

Art. 12- A situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas ou altas 
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epide-
mias, pandemias ocasionando sérios danos à família ou a comunidade.

SEÇÃO II
Das Disposições Gerais

Art. 13 Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I. Fiscalizar a aplicação dos benefícios eventuais e se os critérios para seu acesso estão sendo respeitados;

II. Regulamentar outras situações não especificadas por esta Resolução.

Art. 14 As despesas decorrentes desta Resolução ocorrerão por conta de dotação orçamentária, prevista na Unidade Orçamentária do Fundo 
Municipal de Assistência Social e Fundo de Desenvolvimento Social em cada exercício financeiro.

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário em especial a resolução 005 de 
13 de abril de 2022

Ouro Verde /SC, 03 de maio de 2022.

Sandra Mara de Abreu

Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social
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RESOLUÇÃO CMAS Nº 008 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869074

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE – SC.

RESOLUÇÃO CMAS Nº 008 DE 03 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS alocados no Fundo Muni-
cipal de Assistência Social - Exercício 2021

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) de Ouro Verde – Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhes confere 
a Lei municipal n° 1149/2021.
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, é uma instância deliberativa de caráter permanente, conforme 
previsto no art. 16, inciso IV, da lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social;
CONSIDERANDO a apreciação de documentos comprobatórios da utilização dos Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no exercício de 2021;
CONSIDERANDO os dados preenchidos e apresentados pelo gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social e analisados pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social em reunião extraordinária realizada presencialmente no dia 29 de abril de 2022;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar a Prestação de Contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS alocados no Fundo Municipal de As-
sistência Social - FMAS no exercício de 2021; observando que a aplicação dos recursos gastos está em consonância com a execução nos 
respectivos níveis de proteção Social Básica fazendo jus aos cofinanciamentos recebidos.
Art. 2°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário; em especial a resolução 006 de 29 de abril de 2022.

Ouro Verde - SC, 03 de maio de 2022.

Sandra Mara de Abreu

Presidente do CMAS
Conselho Municipal de Assistência Social
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Painel

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2022
Publicação Nº 3869157

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 – OBJETO: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RE-
FORMA DA EEB SANTO ANTÔNIO- LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PAINEL DE ACORDO COM O PRO-
JETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO
DATA DE ABERTURA: 19 de maio às 14:00 HORAS
LOCAL: Prefeitura Municipal de Painel, à Rua Basílio Pessoa nº 36, centro – Painel, Santa Catarina.
O edital completo, seus anexos e informações complementares estão à disposição dos interessados, pelo e-mail licitacao@painel.sc.gov.br, 
no sitio www.painel.sc.gov.br.
Painel, 03 de maio de 2022.
Antônio Marcos Cavalheiro Flores – Prefeito Municipal

DECRETO Nº 34/2022
Publicação Nº 3870704

 DECRETO N. 34/2022
DE 03 DE MAIO DE 2022.

REGULAMENTA O CONTROLE DE FREQUENCIA AO TRABALHO, O PAGAMENTO DOS PROVENTOS E O PAGAMENTO DO VALE ALIMENTA-
ÇÃO, DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PAINEL/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO FLORES, Prefeito do Município de Painel, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de 
acordo com o inciso VIII, do art. 95 da Lei Orgânica do Município

DECRETA:
Art. 1º. Será aplicado o controle de frequência aos servidores vinculados ao Município, efetivos e comissionados, respeitada a carga horária 
específica de cada regime de contratação.

Art. 2º. A jornada de trabalho de todos os servidores será de 8:00 horas diárias, com intervalo de 1 hora, intrajornadas de 4:00 horas.

Parágrafo Único – Os Agentes Comunitários de saúde deverão apresentar à Secretaria Municipal de Saúde, mensalmente, os relatórios de 
visitas domiciliares que servirão para comprovar a frequência laboral diária.

Art. 3º. Quando o relógio eletrônico estiver funcionando de forma adequada, fica vedada a utilização de folha ponto individual.

Art. 4º. O ocupante de cargo em comissão submete-se a regime de integral dedicação ao serviço público, podendo ser convocado sempre 
que houver interesse ou necessidade da Administração.

Art. 5º. O registro da frequência é obrigatório a todos os servidores efetivos e comissionados.

§ 1º. Nenhum servidor estará autorizado a registrar seu ponto em horário diverso do estabelecido, salvo expressa autorização do superior 
hierárquico, formalizada e encaminhada ao Setor de Recursos Humanos para registro nos arquivos funcionais do servidor.
2º. No caso de inoperância ou inexistência do sistema de registro de ponto eletrônico, a chefia imediata deverá comunicar ao Secretário da 
respectiva pasta, que deverá providenciar outro meio de registro de frequência do servidor.

Art. 6º. O servidor que estiver sobre o regime de escalonamento de trabalho, não tem direito ao recebimento de horas extraordinárias, ainda 
que realizadas em sábados e domingos, a não ser que exceda 40 horas semanais, mediante justificativa do Secretário da pasta.

Art. 7º. Os atrasos no registro do ponto na entrada e retornos intermediários, serão esporadicamente tolerados ao limite máximo de 15 
(quinze) minutos por turno, e no caso de ocorrer situação repetitiva, acarretará a possibilidade de ser objeto de desconto e instauração de 
processo administrativo disciplinar.

Parágrafo Único – Será considerada hora extra, o período superior a 15 (quinze) minutos por turno de jornada, somente mediante autori-
zação expressa formalizada pelo Secretario da Pasta.

Art. 8º. A falta de registro de controle de frequência implica no desconto na folha de pagamento e os atrasos previstos no artigo anterior, 
se ultrapassado o período de tolerância, incorrem no desconto integral do atraso, e será computado como horário extraordinário, quando 
ultrapassado o mesmo limite.

mailto:licitacao@painel.sc.gov.br
http://www.painel.sc.gov.br
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Art. 9º. Os descontos em folha de pagamento do servidor, em virtude de atrasos, falta sem justificativa, ou descumprimento das regras 
estabelecidas no presente decreto, caso não possam ser efetuadas no pagamento do mês, serão efetuados no salário do mês subsequente.

Art. 10. Será descontado proporcionalmente, da remuneração do servidor, o atraso que exceder 15 (quinze) minutos de tolerância para o 
registro da frequência ou marcação de ponto.

Art. 11. Será descontado integralmente da remuneração do servidor, o dia em que este, sem justificativa, deixar de efetuar o registro de 
frequência, ou sem prévia autorização, retirar-se do local de trabalho no horário de expediente após registro do ponto.
Art. 12. Quando constatada a habitualidade de atrasos, estes serão somados e descontados na folha de pagamento sob a rubrica horas 
atraso.

Art. 13. Poderá ser autorizada a realização de estágios e especializações, mediante requerimento ao Chefe do Poder Executivo, devendo ser 
comprovada de forma expressa a exigibilidade pela instituição, a matricula e a frequência, que deverá ser precedido de parecer jurídico e 
com a compensação de horas.

Art. 14. É vedado ao servidor faltar ao trabalho sem prévia comunicação e autorização, para posterior compensação das faltas no banco de 
horas.

Art. 15. A ausência do registro do ponto poderá ser justificada pelos seguintes motivos:
a) atestado médico, odontológico, fisioterapêutico, psicológico;
b) curso/treinamento, trabalho externo;
c) reunião/audiência;
e) e nos casos previstos no artigo 163 da Lei Complementar n. 09/2006.

Parágrafo Único – Os documentos que comprovem as situações elencadas nas alíneas a,b, c, somente serão considerados abonatórios se 
forem entregues diretamente ao setor de recursos humanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência.

Art. 16. Caso o servidor esqueça de registrar o ponto, deverá obrigatoriamente comunicar ao secretário ou chefia imediata, para que este 
justifique ou não no sistema, por meio da "Justificativa de Ponto Não Registrado", que será encaminhada ao Setor de Recursos Humanos 
através de relatório mensal de frequência.

Parágrafo Único – Será tolerado, excepcionalmente e no máximo, duas ocorrências dessa natureza por mês, passando-se a intolerância se 
a ocorrência se tornar continua.

Art. 17. O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Administrativo para apu-
ração da responsabilidade, com penalidades definidas pela legislação municipal.

Art. 18. Compete a cada Chefia encaminhar ao Setor de Recursos Humanos até o dia 20 de cada mês, relatório mensal de frequência, no 
caso de não serem registrados eletronicamente, detalhando as horas trabalhadas, horas não trabalhadas para desconto e as ocorrências a 
seguir identificadas, ocorridas dentro do respectivo período de apuração.

Art. 19. Todos os afastamentos autorizados, concessões de folgas ou gozo de banco de horas, justificativas de faltas para abono e/ou ajuste 
do registro de ponto, deverão ser encaminhadas ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura mediante protocolo.

Art. 20. Compete aos Secretários e Chefes imediatos acompanhar e exigir a rigorosa observância das normas estabelecidas para o registro, 
controle e apuração de frequência.

Art. 21. Os elementos que compõem a folha de pagamento para efeitos de seu fechamento, seja de que natureza forem, deverão ser en-
caminhados à Diretoria de Recursos Humanos, até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo único. Quando a data fixada no artigo 1º recair em feriados ou finais de semana, observar-se-á o primeiro dia útil posterior para 
o encaminhamento.

Art. 22. O pagamento dos proventos dos servidores municipais deverá ocorrer, preferencialmente, até o último dia útil de cada mês.

Art. 23. O pagamento do vale alimentação, deverá ocorrer preferencialmente, até o último dia do mês, tendo por base o período apurado 
do ponto.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário, especialmente o Decreto 
n. 28 de 05 de abril de 2021.

Painel, SC, 03 de maio de 2022.
Antonio Marcos Cavalheiro Flores
Prefeito

Registrado e Publicado na forma da Lei em 03.05.2022.

Nelse Andrade Salaman
Secretário Municipal de Administração e Finanças
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Palhoça

prefeitura

ATO Nº. 316/2022
Publicação Nº 3871035

ATO Nº. 316/2022.

EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei 
Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO AGENOR JOSE DE OLIVEIRA, do cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível DAS-VI, do Quadro de 
Pessoal da Secretaria de Assistência Social da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 06/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

ATO Nº. 317/2022
Publicação Nº 3871037

ATO Nº. 317/2022.

EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal de Palhoça, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V 
e 87, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO AUGUSTO WERLICH CORREA JUNIOR, do cargo de Provimento em Comissão de Assessor III, Nível DAS-VI, da Se-
cretaria Municipal de Turismo, da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 03/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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EXTRATO DE ATA Nº 89/2022 - RP 72/2022
Publicação Nº 3868539

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
                 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Av: Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC. 
FONE: (48) 3279-1734/3279-1831 – FAX: (48) 3279-1752  

 CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-000 
Visite Nosso Site: www.palhoca.sc.gov.br 

 

 1 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 89/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$16.608,00 (dezesseis mil e seiscentos e oito re-
ais). DATA: 26/04/2022 A 25/04/2023. 
 
Fornecedor: 3578097 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - ME 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor Unitário Valor Total 

15 DOCE DE GOIABA CREMOSO 
ORG NICO 
Características Técnicas: Ingre-
dientes: goiaba orgânica (acima 
de 50% de fruta), açúcar orgâni-
co e pectina. Embalagem: Pote 
de polipropileno resistente com 
tampa hermeticamente fechada 
de alumínio laminada com filme 
de polietileno e lacre de 
proteção. Pote de 400 gramas. 
Observação: Não deve conter 
glúten, lactose, edulcorantes e 
corante artificial. Rotulagem con-
forme legislação vigente. 

UN PRI-
MOR 

800 10,38 8.304,00 

16 DOCE DE BANANA CREMO-
SO ORG NICO 
Características Técnicas: Ingre-
dientes: banana orgânica (acima 
de 50% de fruta) e açúcar or-
gânico. Embalagem: Pote de 
polipropileno resistente, com 
tampa hermeticamente fechada 
de alumínio laminada com filme 
de polietileno e lacre de 
proteção. Pote de 400 gramas. 
Observação: Observação: Não 
deve conter glúten, lactose, edul-
corantes e corante artificial. 
Rotulagem conforme legislação 

UN PRI-
MOR 

800 10,38 8.304,00 

Total Geral dos Itens: 16.608,00 
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EXTRATO DE ATA Nº 90/2022 - RP 72/2022
Publicação Nº 3868548

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA 
                 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

Av: Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC. 
FONE: (48) 3279-1734/3279-1831 – FAX: (48) 3279-1752  

 CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-000 
Visite Nosso Site: www.palhoca.sc.gov.br 

 

 1 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 90/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa ROBLO COM. DE ALIMENTOS LTDA 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$20.760,00 (vinte mil e setecentos e sessenta re-
ais). DATA: 26/04/2022 A 25/04/2023. 
 
Fornecedor: 3616843 - ROBLO COM. DE ALIMENTOS LTDA 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor Unitário Valor Total 

17 DOCE DE UVA CREMOSO 
ORG NICO 
Características Técnicas: Ingre-
dientes: uva orgânica (acima de 
50% de fruta), açúcar orgânico e 
pectina. Embalagem: Pote de 
polipropileno resistente, com 
tampa hermeticamente fechada 
de alumínio laminada com filme 
de polietileno e lacre de proteção. 
Pote de 400 gramas. Observação: 
Observação: Não deve conter 
glúten, lactose, edulcorantes e 
corante artificial. 
Rotulagem conforme legis-
lação vigente. 

UN PRI-
MOR 

800 10,51 8.408,00 

22 LENTILHA 
Características Técnicas: grãos 
provenientes da espécie Lens 
esculenta, Moench., tipo 1. As-
pectos de coloração, aroma e 
sabor característicos do alimento. 
Ausência de grãos mofados e/ou 
carunchados. Produto embalado 
em pacote de plástico atóxico, 
contendo peso líquido de 500g. A 
embalagem deverá conter exter-
namente os dados de identifi-
cação, procedência, informações 
nutricionais, número do 

KG Camil 800 15,44 12.352,00 

Total Geral dos Itens: 20.760,00 
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EXTRATO DE ATA Nº 91/2022 - RP 72/2022
Publicação Nº 3868556
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 1 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 91/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa FRANK ROGERIO HOMEM 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$165.700,00 (cento e sessenta e cinco mil e sete-
centos reais). DATA: 26/04/2022 A 25/04/2023. 
 
Fornecedor: 39886379 - FRANK ROGERIO HOMEM 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor Unitário Valor Total 

2 BOLACHA DOCE TIPO MARIA 
SEM LACTOSE 

UN LIANE 9000 4,59 41.310,00 

8 BOLACHA DOCE TIPO MARIA SEM 
LACTOSE - 10% 

UN LIANE 1000 4,59 4.590,00 

3 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 
INTEGRAL 
 

UN LIANE 9000 5,99 53.910,00 

9 BISCOITO DOCE TIPO MAISE-
NA  INTEGRAL - 10%  

UN LIANE 1000 5,99 5.990,00 

4 BISCOITO SALGADO 
COM GERGELIM 

UN LIANE 9000 5,99 53.910,00 

10 BISCOITO SALGADO 
COM GERGELIM - 10% - 
Características Técnicas: Ingre-
dientes: farinha de trigo en-
riquecida com ferro e ácido fóli-
co, gergelim, sal, fermento 
químico. 
Embalagem plástica atóxica de 
dupla proteção, contendo 400 
gramas. 
Observação: não deve conter gor-
dura trans e/ou gordura vegetal 
hidrogenada. Rotulagem conforme 
legislação vigente. 

UN LIANE 1000 5,99 5.990,00 

Total Geral dos Itens: 165.700,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 92/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$263.471,60 (duzentos e sessenta e três mil, qua-
trocentos e setenta e um reais e sessenta centavos). DATA: 26/04/2022 A 
25/04/2023. 
 
Fornecedor: 40642003 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor Unitário Valor Total 

14 ALHO TRITURADO SEM SAL UN PLANAL
TO 

6000 7,45 44.700,00 

1 ARROZ PARBOILIZADO KG KIKA 40500 3,10 125.550,00 
7 ARROZ PARBOILIZADO - 10%  KG KIKA 4500 3,10 13.950,00 
13 AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM UN GALO 40 20,74 829,60 
5 BISCOITO SALGADO INTEGRAL UN MOS-

MANN 
9000 5,88 52.920,00 

11 BISCOITO SALGADO INTEGRAL 
- 10%  

UN MOS-
MANN 

1000 5,88 5.880,00 

18 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG FIDAL-
GA 

4000 4,15 16.600,00 

20 LEITE DESNATADO LONGA VIDA 
UHT 

Litro LAN-
GUIRU 

300 5,05 1.515,00 

21 LEITE SEMI OU PARCIALMEN-
TE DESNATADO UHT 

Litro LAN-
GUIRU 

300 5,09 1.527,00 

Total Geral dos Itens: 263.471,60 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 93/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$9.550,00 (nove mil e quinhentos e cinquenta re-
ais). DATA: 26/04/2022 A 25/04/2023. 
 
Fornecedor: 40769097 - J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

19 GRANOLA SEM AÇÚCAR 
Características Técnicas: Ingre-
dientes mínimos: aveia, uva pas-
sa, linhaça, gergelim, castanha- 
do-pará. Observação: não deve 
conter açúcar, mel, melado, 
xaropes, edulcorantes/adoçantes, 
sal, calda, corantes artificiais e 
não deve conter gordura trans 
e/ou gordura vegetal hidrogena-
da. Embalagem plástica de 800g 
a 1Kg. Rotulagem conforme leg-
islação vigente.. 

KG GRANO
MEL 

500 19,10 9.550,00 

Total Geral dos Itens: 9.550,00 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
ATA Nº 94/2022 do PREGÃO Nº 72/2022 – Partes: MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a 
empresa ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI 
OBJETO: Abertura de processo licitatório para aquisição da quantidade 
estimada de gêneros alimentícios menos perecíveis para atender ao 
cardápio escolar proposto pela Nutricionistas da Diretoria de Nutrição e 
Alimentação Escolar de Palhoça a todas as unidades escolares atendi-
das pela Secretaria de Educação deste Município, através do Sistema de 
Registro de Preços. VALOR: R$76.422,50 (setenta e seis mil, quatrocentos e 
vinte e dois reais e cinqüenta centavos). DATA: 26/04/2022 A 25/04/2023. 
 
Fornecedor: 400107902 - ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI 
Item Descrição Unidade Marca Qtde. 

Item 
Valor 
Unitário 

Valor Total 

6 CAFÉ PRETO EM PÓ 
Características Técnicas: café em 
pó, torrado e moído, de primeira 
qualidade (top de linha), tipo 
tradicional, com selo de pureza e 
qualidade ABIC. Observação: Não 
deve conter glúten e nem lactose. 
Embalagem: pacote de poliéster 
metalizado, de 500 gramas. 
Rotulagem conforme legis-
lação vigente. 

KG JURER
E 

2475 27,79 68.780,25 

12 CAFÉ PRETO EM PÓ - 10% 
Características Técnicas: café em 
pó, torrado e moído, de primeira 
qualidade (top de linha), tipo 
tradicional, com selo de pureza e 
qualidade ABIC. Observação: Não 
deve conter glúten e nem lactose. 
Embalagem: pacote de poliéster 
metalizado, de 500 gramas. 
Rotulagem conforme legis-
lação vigente. 

KG JURER
E 

275 27,79 7.642,25 

Total Geral dos Itens: 76.422,50 
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EXTRATO DE CONTRATO N° 90/2022 - TP 59/2022
Publicação Nº 3869677

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) DEB0B7406492F0537A9857A3F6161AF6D2AA4114
EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
CONTRATO Nº 90/2022. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO e a empresa MM EMPREITEIRA DE MÃO 
DE OBRA LTDA.
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Drenagem Servidão Dona Adelaide, 
Bairro: Aririu - Palhoça/SC.
Valor total: R$ 76.857,98 (setenta e seis mil oitocentos e cinq-enta e sete reais e noventa e oito centavos).
Data: 28/04/2022.

EXTRATO DE CONTRATO N° 95/2022 - PP 91/2022
Publicação Nº 3870638

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 25970A48F0C6075E3A0BBA6E5E302EEAF52094CB
EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
CONTRATO Nº 95/2022. Partes: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA e a empresa JS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: contratação de empresa para aquisição de balança tipo bovina para utilização no Abatedouro Municipal.
Valor total: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
Data: 02/05/2022.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL N.º 85/2022 - PP 94/2019
Publicação Nº 3870651

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL N.º 85/2022

Pelo presente instrumento de Termo de Rescisão ao Contrato n.º 141/2019, que celebra o Município de Palhoça, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 
82.892.316/0001-08, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, Senhor EDSON GHIZONI, doravante denomi-
nado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CELSO RICARDO DE OLIVEIRA EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito pri-
vado, situada a Rua 153 A, n.º 400, Bairro Centro, Itapema/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 04.229.532/0001-56, neste ato representada por 
seu representante legal, Senhor André G. Hoepfner, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolve rescindir amigavelmente 
de pleno direito o Contrato nº 141/2019 em decorrência do Processo Licitatório n.º 94/2019, homologado em 09/07/2019 na modalidade 
PREGÃO, mediante o art. 79, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Fica rescindido de forma Amigável, a partir da assinatura deste termo, o Contrato n.º 141/2019, firmado em 10/07/2019, celebrado 
entre o Município e a Empresa CELSO RICARDO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, cujo objeto é “a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de jardinagem para canteiros de avenidas, rótulas e Centro Administrativo, com o fornecimento de todo o material, 
ferramentas, equipamentos e da mão de obra necessários para a sua execução, sem cessão de mão de obra para Prefeitura Municipal de 
Palhoça, de acordo com as especificações contidas nos anexos, partes integrantes do contrato”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE RESCISÃO
2.1 – A presente rescisão se realiza em comum acordo entre as partes, sem indenização, sendo motivada por problemas relacionados ao 
reajuste contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FUNDAMENTOS
Conforme previsão Editalícia:
14.1. A rescisão contratual poderá ocorrer nos seguintes casos:
(...)b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante formalização através de aviso por escrito com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, não cabendo indenização de qualquer natureza, exceto para pagamento de serviços comprovadamente prestados. CLÁUSULA 
QUARTA – FORO
4.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Palhoça, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para 
dirimir questões oriundas da presente rescisão.
E por estarem acordes, as partes firmam o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Palhoça, 19 de abril de 2022.

EDSON GHIZONI
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
CONTRATANTE
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CELSO RICARDO DE OLIVEIRA EIRELI – EPP
CONTRATADA

PORTARIA Nº. 2020/2022
Publicação Nº 3870820

PORTARIA Nº. 2020/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO INGRID HOEGENN de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2008 
e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Fisioterapeuta, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pes-
soal da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 04/05/2022 a 04/05/2023. Vaga 
Transitória.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2021/2022
Publicação Nº 3870824

PORTARIA Nº. 2021/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO LETICIA VIEIRA BATISTA de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 
2508/2008 e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Fisioterapeuta, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro 
de Pessoal da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 04/05/2022 a 04/05/2023. 
Vaga Transitória.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2022/2022
Publicação Nº 3870826

PORTARIA Nº. 2022/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO VANESSA PICKER, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 2508/2007 
e Processo Seletivo 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Enfermeiro, com 30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da UBS Vila 
Nova da Secretaria de Saúde da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 03/05/2022 a 03/05/2023, face a exoneração de 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1322

Thomas Goes Scheffmacher.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2023/2022
Publicação Nº 3870827

PORTARIA Nº. 2023/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO BARBARA DOS SANTOS SAKR de acordo com a Lei nº. 3002, de 01 de abril de 2009, Lei nº. 
2508/2008 e Processo Seletivo Simplificado nº. 002/SMA/2022, para ocupar o cargo de Médico ESF, com 40 (quarenta) horas/semanais, do 
Quadro de Pessoal da UBS Ponte do Imaruim da Secretaria de Saúde, da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 05/05/2022 
a 05/05/2023, troca de contrato.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.
SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretário de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2024/2022
Publicação Nº 3870828

PORTARIA Nº. 2024/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
PRORROGAR a Portaria 1647 de 05 de abril de 2022, que Prorrogou a Contratação por Tempo Determinado da servidora ROSANE DE FÁTI-
MA BARROS DE OLIVEIRA, no cargo de Professor (ACT), do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta desta 
Prefeitura, pelo período de 15/07/2022 a 14/12/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2025/2022
Publicação Nº 3870829

PORTARIA Nº. 2025/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
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ALTERAR LOCAL DE TRABALHO do (a) servidor (a) JOÃO PEDRO MATOS MARTINS, Matricula nº 3762915-3, do Quadro de Pessoal da Ad-
ministração Direta desta Prefeitura, para a EBM Palhoça da Secretaria de Educação, a contar de 02/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretária de Educação

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2026/2022
Publicação Nº 3870831

PORTARIA Nº. 2026/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 02 de maio de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE
122121-1 Maria Celina Jorge R$ 1.000,00

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2027/2022
Publicação Nº 3870832

PORTARIA Nº. 2027/2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
REMOVER NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO a servidora CRISTIANI MARA PINHO MARQUES, Matricula nº. 800560-2, ocupante da 
categoria funcional de ASG, removida para Secretaria da Fazenda do Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefeitura de acordo 
com o Artigo 90 da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 02/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretária da Fazenda

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 2028/2022
Publicação Nº 3870833

PORTARIA Nº. 2028/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade ao servidor conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar da data abaixo.

ANEXO I

MATRICULA NOME DE A CONTAR DE
3765363-1 Nilton Grey Otto Lins 80% 18/05/2022
3761677-7 Silvio Gabriel Benitz 80% 03/05/2022

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2029/2022
Publicação Nº 3870836

PORTARIA Nº. 2029/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
ALTERAR CARGA HORÁRIA de conformidade com o Artigo 90, da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, dos servidores, abaixo relacio-
nados, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura.

Nome De Para A contar de
Jose Anizio de Souza Junior 10 35 06/04/2022
Maria Claudia Jeremias 20 30 14/04/2022

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2030/2022
Publicação Nº 3870837

PORTARIA Nº. 2030/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade aos servidores conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
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Art. 2°. Esta portaria entra em vigor em 01 de maio de 2022.

ANEXO I

Matricula Servidor DE PARA

401909-1 Fernanda Zanini R$ 887,60 R$ 995,50

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2031/2022
Publicação Nº 3870840

PORTARIA Nº. 2031/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO DAIANE SUCUPIRA DE FARIAS, titular do cargo de ASO, Matricula nº. 3761523-4, do Quadro de Pessoal da Secretaria 
de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 03/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2032/2022
Publicação Nº 3870841

PORTARIA Nº. 2032/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO KATIA REGINA DUTRA DA SILVA, titular do cargo de ASO, Matricula nº. 3764939-1, do Quadro de Pessoal da Secre-
taria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 03/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2033/2022
Publicação Nº 3870843

PORTARIA Nº. 2033/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
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Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade aos servidores conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data abaixo.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE A CONTAR DE

3765098-1 Evelin Muller R$ 280,00 01/05/2022

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2034/2022
Publicação Nº 3870845

PORTARIA Nº. 2034/2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
REMOVER NO INTERESSE DO SERVIÇO PÚBLICO a servidora MILENA APARECIDA KOCH, Matricula nº. 100590-1, ocupante da categoria 
funcional de Assistente Administrativo, removida para Secretaria da Fazenda do Quadro de Pessoal da Administração Direta Desta Prefei-
tura de acordo com o Artigo 90 da Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, com efeitos a contar de 02/05/2022, em substituição a Rafael 
Augusto do Rego Hancio.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretária da Fazenda

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2035/2022
Publicação Nº 3870846

PORTARIA Nº. 2035/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para JEAN KINDERMANN, matrícula nº. 802069-1, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao q-inq-ênio de 03/10/2011 a 
03/10/2016, por 02 (dois) meses, com efeitos a contar de 02/05/2022 a 02/07/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 2036/2022
Publicação Nº 3870847

PORTARIA Nº. 2036/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para VALDERES DAMASO DE MATOS THEODOROVICZ, matrícula nº. 124525-2, titular do cargo de Professor, 
do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao quin-
quênio de 22/07/2004 a 22/07/2009, por 03 (três) meses e referente ao quinquênio de 22/07/2009 a 22/07/2014, por 01 (um) mês, com 
efeitos a contar de 12/05/2022 a 12/09/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2037/2022
Publicação Nº 3870850

PORTARIA Nº. 2037/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para CLAUDIA MARTTINI, matrícula nº. 129002-3, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da 
Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao q-inq-ênio de 04/06/2004 a 
04/06/2009, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 02/05/2022 a 02/06/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2038/2022
Publicação Nº 3870851

PORTARIA Nº. 2038/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER ESTABILIDADE para ANA CARLA MEES, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Ad-
ministração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeito a contar de maio 
de 2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado
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MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2039/2022
Publicação Nº 3870852

PORTARIA Nº. 2039/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER ESTABILIDADE para NELZIRA DA SILVA ESPINDOLA, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de 
Educação, da Administração Direta desta Prefeitura, de acordo com o Artigo 483 da Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, com efeito a 
contar de abril de 2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2040/2022
Publicação Nº 3870854

PORTARIA Nº. 2040/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO OSMARINA APARECIDA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei 
nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 006/SMA/2021, para ocupar o 
cargo de ASO com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EB Professora Adriana Weingartner da Secretaria de Educação 
da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 04/05/2022 a 04/05/2023. Vaga Transitória.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2040/2022
Publicação Nº 3870857

PORTARIA Nº. 2040/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO OSMARINA APARECIDA DE SOUZA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei 
nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 006/SMA/2021, para ocupar o 
cargo de ASO com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da EB Professora Adriana Weingartner da Secretaria de Educação 
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da Administração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 04/05/2022 a 04/05/2023. Vaga Transitória.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2041/2022
Publicação Nº 3870858

PORTARIA Nº. 2041/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR CRISTIANE MEDEIROS, de acordo com a Lei nº. 097, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 3.335, de 23 de agosto de 2010 e Lei 
nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 008/SME/2020, no cargo de Professor (ACT), Habilitado com Graduação, 
na área de Ensino Fundamental, disciplina Português, no (a) EB Antonieta Silveira de Souza, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas/
semanais, com regência de classe na ordem de 30% (trinta por cento), Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração 
Direta desta Prefeitura, no período de 04/05/2022 a 20/05/2022, face ao impedimento da titular Adilson Pires, que se encontra em LTS.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2042/2022
Publicação Nº 3870860

PORTARIA Nº. 2042/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, TELMA OSNILDA LEONEL, Matricula nº. 
3745693-5, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com 
efeitos a contar de 04/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2043/2022
Publicação Nº 3870863

PORTARIA Nº. 2043/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,
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RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, DAIANA SIMONE LOPES, Matricula nº. 
3762926-3, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, com 
efeitos a contar de 04/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.
GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2044/2022
Publicação Nº 3870865

PORTARIA Nº. 2044/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Cessar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de maio de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE
3745980-2 Aline Silveira Lopes R$ 601,00

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2045/2022
Publicação Nº 3870867

PORTARIA Nº. 2045/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação em Exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CESSAR FUNÇÃO, dos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Pre-
feitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 00000, de 22 de abril de 2022, a contar de 02/05/2022.

MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO VALOR

802085-02 MARCOS MOSER Coordenadora de Gestão de Parce-
rias 2.800,00

210917-02 SUZANA DE SOUZA Coordenadora do Setor de Ensino 
Fundamental 2.800,00

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

 MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 2046/2022
Publicação Nº 3870870

PORTARIA Nº. 2046/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Cessar Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 01 de maio de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE
801731-7 Sandra Aparecida Nogueira R$ 888,00

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2047/2022
Publicação Nº 3870871

PORTARIA Nº. 2047/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Alterar Produtividade de Diretor Escolar do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta, 
de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos pelo período de 02 de maio a 23 de junho de 2022. Face ao impedimento do titular Rogério 
Dutra Porto Alegre, que se encontra em LTS.

ANEXO I

Matricula Coordenador DE (R$) Unidade

122107-1 Maria Aparecida Berreta R$ 2.242,55 Diretor Geral do CEI Maria José de 
Medeiros

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2048/2022
Publicação Nº 3870874

PORTARIA Nº. 2048/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Produtividade de Diretor Escolar do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta, de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.
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Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 02 de maio de 2022.

ANEXO I

Matricula Coordenador Valor (R$) Unidade
3745980-2 Aline Silveira Lopes R$ 1.886,88 Diretor Geral do CEI Paraíso

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2049/2022
Publicação Nº 3870876

PORTARIA Nº. 2049/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação em Exercício, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER FUNÇÃO, dos servidores abaixo relacionados, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta 
Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº. 00000, de 22 de abril de 2022, a contar de 02/05/2022.

MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO VALOR

801731-7 Sandra Aparecida Nogueira Assessor de Educação de Jovens e 
Adultos 2.000,00

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
 Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2050/2022
Publicação Nº 3870878

PORTARIA Nº. 2050/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Produtividade de Diretor Escolar do funcionário conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta, de acordo com a Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos pelo período de 02 de maio a 23 de junho de 2022. Face ao impedimento do titular Maria 
Aparecida Berreta, que se encontra substituindo o diretor geral.

ANEXO I

Matricula Coordenador DE (R$) Unidade

210917-2 Suzana de Souza R$ 1.345,57 Diretor Adjunto do CEI Maria José 
de Medeiros

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.
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GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2051/2022
Publicação Nº 3870882

PORTARIA Nº. 2051/2022.

KRISTY CARDOSO FABRE, Secretária de Infraestrutura e Saneamento designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO EMILIANA RODRIGUES COSTA, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 
208/2015, Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Arquiteto, com 
30 (trinta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento da Administração Direta Desta 
Prefeitura, pelo período de 04/05/2022 a 04/05/2023, face a exoneração de Cristiano André Teixeira.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2052/2022
Publicação Nº 3870883

PORTARIA Nº. 2052/2022.

KRISTY CARDOSO FABRE, Secretária de Infraestrutura e Saneamento designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto 
nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO ALLAN DE OLIVEIRA RECH, de acordo com a Lei nº. 096, de 15 de dezembro de 2010, Lei nº. 
208/2015, Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016 e Processo Seletivo Edital nº. 002/SMA/2021, para ocupar o cargo de Técnico em 
Agrimensura, com 40 (quarenta) horas/semanais, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento da Admi-
nistração Direta Desta Prefeitura, pelo período de 03/05/2022 a 03/05/2023, face a exoneração de João Batista dos Santos.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2053/2022
Publicação Nº 3870886

PORTARIA Nº. 2053/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 1956 de 29 de abril de 2022, que Contratou Por Tempo Determinado a servidora CIBELE SERAFIM VARGAS, 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1334

do Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde, da Administração Direta desta Prefeitura, sendo que a mesma desistiu da vaga.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2054/2022
Publicação Nº 3870888

PORTARIA Nº. 2054/2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU, Secretária de Saúde designada, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade ao servidor conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar da data abaixo.

ANEXO I

MATRICULA NOME DE A CONTAR DE
3765336-1 Débora Cristina Siqueira 60% 05/05/2022
3763576-2 Jessica Morais Aques 20% 04/05/2022

401407-6 Sandro Adriani Teixeira Borges 
Junior 80% 11/05/2022

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2055/2022
Publicação Nº 3870891

PORTARIA Nº. 2055/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta.
Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 03 de maio de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE
3745597-4 Geraldo Bitencourt Filho R$ 200,00

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas
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PORTARIA Nº. 2056/2022
Publicação Nº 3870892

PORTARIA Nº. 2056/2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS, Secretário de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1°. Conceder Gratificação de Produtividade dos funcionários conforme anexo I. Integrante do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor com efeitos a contar de 03 de maio de 2022.

ANEXO I

MATRICULA SERVIDOR DE R$

401096-2 Fabiano Manoel Constante 500,00

 Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

PEDRO PAULO DOS PASSOS FREITAS
Secretário de Fazenda

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2057/2022
Publicação Nº 3870893

PORTARIA Nº. 2057/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO de acordo com o Artigo 110, da Lei nº. 097 de 15 de dezembro de 2010, BEATRIZ BITTENCOURT LEITE, Matricula 
nº. 3762626-2, titular do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação da Administração Direta desta Prefeitura, 
com efeitos a contar de 03/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2058/2022
Publicação Nº 3870894

PORTARIA Nº. 2058/2022.

MAURICIO ROQUE DA SILVA, Secretário de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado, a dirigir veículos da Prefeitura Municipal de Palhoça da Administração Direta Desta Prefeitura.

SERVIDOR CNH

Leticia Gonçalves dos Anjos 2395279710
Matheus Ghizoni Macedo 2163091471
Robson Gonçalves 2244464393
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Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

MAURICIO ROQUE DA SILVA
Secretário de Assistência Social

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2059/2022
Publicação Nº 3870897

PORTARIA Nº. 2059/2021.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado, a dirigir veículos da Prefeitura Municipal de Palhoça da Administração Direta Desta Prefeitura.

SERVIDOR CNH

Cristiane Hillesheim 1651298550

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2060/2022
Publicação Nº 3870899

PORTARIA Nº. 2060/2022.

CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT, Secretária de Administração, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Decreto nº. 1.654, de 21 de maio de 2014 e Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
Considerando a edição do Decreto Municipal nº 2.591, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e 
sanitária de produtos de origem animal no Município de Palhoça;

Considerando que o artigo 2º do Decreto Municipal nº 2.591, de 29 de maio de 2020, que determina que a fiscalização e inspeção industrial 
e sanitária de produtos de origem animal, somente poderão ser efetuadas por profissionais médicos veterinários oficiais;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados, para juntos, fazerem a fiscalização Sanitária Animal de campo que trata o referido de-
creto.

SERVIDOR CARGO FUNÇÃO
Adriana Morsoletto Cardoso Medico veterinário Fiscal Sanitário Animal
Cibelle Aryane Pra Medico veterinário Fiscal Sanitário Animal

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 04 de maio de 2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

CRISTINA SCHWINDEN SCHMIDT
Secretária de Administração
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FLAVIO MARTINS
Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2061/2022
Publicação Nº 3870901

PORTARIA Nº. 2061/2022.

FLAVIO MARTINS, Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 
79, II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para VERA LUCIA PINHO matrícula nº. 801117-3, titular do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro 
de Pessoal da Secretaria Municipal Maricultura, Pesca e Agricultura, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 175 da Lei 096/2010, 
referente ao quinquênio de 04/08/2014 a 03/11/2019, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 02/05/2022 a 02/06/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

FLAVIO MARTINS
Secretário de Maricultura, Pesca e Agricultura

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2062/2022
Publicação Nº 3870904

PORTARIA Nº. 2062/2022.

GEAN KARLO MEDEIROS, Secretário de Educação designado, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, 
II e V e 87, I da Lei Orgânica do Município e Artigo 32, Parágrafo Único, da Lei nº. 235, de 22 de dezembro de 2016,

RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO para DULCELI BROERING DA SILVA, matrícula nº. 800551-1, titular do cargo de Técnico em Educação, do 
Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, da Administração Direta, de acordo com o Artigo 192 da Lei 097/2010, referente ao quinqu-
ênio de 07/02/2012 a 07/02/2017, por 01 (um) mês, com efeitos a contar de 15/06/2022 a 15/07/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

GEAN KARLO MEDEIROS
Secretário de Educação designado

MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº. 2063/2022
Publicação Nº 3870906

PORTARIA Nº. 2063/2022.

EDUARDO FRECCIA, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos artigos 70, 79, II e V e 87, I da Lei 
Orgânica do Município,

RESOLVE:
EXONERAR ANA KNIPHOF GUNTHER NETA, titular do cargo de Técnico em Enfermagem, Matricula nº. 3765093-1 do Quadro de Pessoal da 
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Secretaria de Saúde da Administração Direta desta Prefeitura, com efeitos a contar de 03/05/2022.

Palhoça, SC, em 03 de maio de 2022.

EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

SANDRA RIBEIRO DE ABREU
Secretária de Saúde designada

 MICHELLE SILVEIRA VOLPATO RIBEIRO
Secretária Executiva de Gestão de Pessoas

PREGÃO PRESENCIAL 115/2021
Publicação Nº 3867912

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 68FD0F638DF88766B0E7E37D053642AB3F224095
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 115/2022

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos para atualização de cadastro, coleta de dados, forneci-
mento de Sistema de Informações Geográficas (SIG) corporativo para cessão de direito de uso, atualização das plantas de quadras existen-
tes, treinamento e suporte técnico para a Secretaria Municipal da Fazenda do município de Palhoça - SC.
Abertura: 16/05/2022 às 09h00min
Local da retirada do Edital e Anexos: www.palhoca.sc.gov.br

Palhoça, 02 de Maio de 2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE DE LICITAÇÃO TP N° 66/2022
Publicação Nº 3870754

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços nº 66/2022.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para execução de Drenagem, Pavimentação em blocos in-
tertravados de concreto e sinalização vertical da Rua Nossa Senhora das Graças e da Rua Frida Probst Rosar (trecho 02), bairro Alto Aririu 
- Palhoça/SC.
Empresa vencedora:
MM EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA
Valor: R$689.122,90
Palhoça, 03 de Maio de 2022.
EDUARDO FRECCIA
Prefeito Municipal

http://www.palhoca.sc.gov.br
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fundo muniCipal de Saúde de palhoça

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021
Publicação Nº 3871202

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B1A5EF182BA4B22A7E54CB7AD8F48A5B32BE6FE5

 

 
 

 
 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2021. Pregão Presencial 184/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI. OBJETO: 
Aquisição Fórmulas Infantis Especiais para atender às necessidades das crianças atendidas no município de 
Palhoça expostas ao HIV. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: B1A5EF182BA4B22A7E54CB7AD8F48A5B32BE6FE5 
DATA: 03/08/2021 a 02/08/2022. 
 
 

Fornecedor: 39582116 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
Disponível 

3 79958 - Fórmula infantil anti regurgitação - Lata no mínimo de 400g. 
Fórmula infantil para lactentes com regurgitação, de maior viscosidade, 
com amido de milho ou arroz pré- gelatinizado ou espessada com goma e 
acrescida de óleo vegetal, enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e 
outros oligoelementos. Atendendo as recomendações do Códex 
Alimentarius FAO/OM. 

GR 86.400, R$0,05 R$4.320,00 

4 79959 - Fórmula infantil sem lactose - Lata no mínimo 400g. Fórmula 
infantil para lactentes com intolerância à lactose, isenta de lactose à base 
de leite de vaca óleos vegetais e maltodextrina enriquecida com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos. 
Atendendo as recomendações do Códex Alimentarius FAO/OMS. 

GR 58.400, R$0,057 R$3.328,80 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021
Publicação Nº 3871211

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B1A5EF182BA4B22A7E54CB7AD8F48A5B32BE6FE5

 

 
 

 
 

 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2021. Pregão Presencial 184/2021 - Partes: 
MUNICÍPIO DE PALHOÇA e a empresa: CARLA MACHADO DE SOUZA ME. OBJETO: Aquisição 
Fórmulas Infantis Especiais para atender às necessidades das crianças atendidas no município de Palhoça 
expostas ao HIV. 
Registrado no TCE/SC (e-Sfinge) sob o código: B1A5EF182BA4B22A7E54CB7AD8F48A5B32BE6FE5 
DATA: 03/08/2021 a 02/08/2022. 
 
  
Fornecedor: 39740277 - CARLA MACHADO DE SOUZA ME 

Item Produto Unidade Qtde. 
Disponível 

Valor 
Unitário 

Valor Total Disponível 

1 79956 - Fórmula infantil 0 à 06 meses a base 
de: proteína parcialmente hidrolisada do soro 
de leite*, lactose, óleo de girassol com alto 
teor oleio, óleo de coco, óleo de canola com 
baixo teor erúcico, óleo de girassol, fosfato 
de cálcio tribásico, 2'-O-fucosilactose**, 
lacto-N-neotetraose**, cloreto de magnésio, 
cloreto de potássio, óleo de peixe com alto 
teor de DHA, fosfato de potássio dibásico, 
óleo de Mortierella alpina com alto teor de 
ARA, L-ascorbato de sódio, L-fenilalanina, 
cloreto de sódio, L-histidina, L+tirosina, 
bitartarato de colina, nucleotideos 
(maltodextrina, citidina 5-monofosfato, sal 
dissódico de uridina 5-monofosfato, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato), taurina, mio-
inositol, sulfato ferroso, sulfato de zinco, L-
carnitina, nicotinamida, D-pantotenato de 
cálcio, acetato de DL--tocofrila, sulfato de 
cobre, riboflavina, acetato de retinila, tiamina 
mononitrato, cloridrato de piridoxina, sulfato 
de manganês II, iodeto de potássio, ácio D-
pteroil-L-glutâmico, D-biotina, fitomenadiona, 
selenato de sódio, colecalciferol e 
cianocobalamina. 

GR 86.400, R$0,058 R$5.011,20 

2 79957 - Fórmula infantil 06 à 12 meses a 
base de: proteína parcialmente hidrolisada 
do soro de leite*, lactose, óleo de girassol 
com alto teor oleio, óleo de coco, óleo de 
canola, óleo de girassol, fosfato de cálcio 
tribásico, 2'-O-fucosilactose**, lacto-N-
neotetraose**, cloreto de magnésio, óleo de 
peixe com alto teor de DHA, cloreto de 
cálcio, L-fenilalanina, óleo de Mortierella 
alpina com alto teor de ARA, L-ascorbato de 
sódio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 
bitartarato de colina, L-histidina, nucleotídeos 
(maltodextrina, citidina 5-monofosfato, sal 
dissódico de uridina 5-monofosfato, 
adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de 
guanosina 5-monofosfato), sulfato ferroso, 
mio-inositol, sulfato de zinco, nicotinamida, 
acetato de DL--tocoferila, D-pantotenato de 
cálcio, L-carnitina, sulfato de cobre, acetato 
de retinila, riboflavina, tiamina mononitrato, 
cloridrato de piridoxina, iodeto de potássio, 
sulfato de manganês II, ácido N-pteroil-L-
glutâmico, fitomenadiona, D-biotina, selenato 
de sódio, colecalciferol e cianocobalamina. 

GR 36.800, R$0,058 R$2.134,40 

5 79960 - Fórmula infantil extensamente 
hidrolisada isenta de lactose, apresentada 
em lata a partir de 400 gramas. 

GR 68.800, R$0,1845 R$12.693,60 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 41/2022 - TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI
Publicação Nº 3871598

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BC44E66F3C99943BA9B8BF9DBE8F9A2A8A845252
CONTRATO Nº. 041/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.43/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA – SC

CONTRATADO: TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIREL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE AVEIA E AZEVEM

VALOR TOTAL: 49.120,00

ASSINATURA: 02/05/2022

FIM DA VIGÊNCIA: 31/12/2022

FUNDAMENTADO: LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CLEOMAR JOSÉ MANTELLI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 40/2022
Publicação Nº 3869845

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3BEEA2805A5F4ABEF47EC928F445832EC927AF9D
PREFEITURA MUNICIPAL PALMITOS
Contrato Administrativo: nº 40/2022. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONTENDO 
AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE TRABALHO (PAT). Contratada: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 
DE SANTA CATARINA - EPAGRI. Valor Total de R$ 41.380,00. Vigência: 31/12/2022. Palmitos–SC, 03/05/2022. Dair Jocely Enge – Prefeito.

PROCESSO LICITATÓRIO 39/2022
Publicação Nº 3869831

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0124CD7A89E257D5C19B8F89E22A861A5536404F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 13/2022
PROCESSO N. º 39/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, CONTENDO AÇÕES DESCRITAS NO PLANO ANUAL DE 
TRABALHO (PAT)
CONTRATADO: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, cadastrada no CNPJ nº 
83.052.191/0001-62.
VALOR TOTAL: R$ 41,380,00
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022.
Palmitos, 03 de maio de 2022. Dair Jocely Enge – Prefeito Municipal.
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EXTRATO DE PR E Nº 042-2022 - VEICULO BOMBEIROS - 2º TENTATIVA
Publicação Nº 3870629

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022
Objeto: A presente licitação tem por objetivo a escolha da proposta mais vantajosa para futura e eventual AQUISIÇÃO DE VEICULO AU-
TOMOTOR - TIPO PICK UP COMPACTA, NOVO - ZERO KM, a fim de suprir as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Papanduva/
SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. O recebimento das propostas se dará das 08:00hs do dia 04 de maio 
de 2022 até as 10:00hs do dia 17 de Maio de 2022, sendo que o início da sessão de disputa de lances se dará as 14:15hs do mesmo dia, 
(horário referência: Brasília DF). Conforme edital as propostas devem ser cadastradas via site da plataforma utilizada, sendo esta acessada 
através do link www.portaldecompraspublicas.com.br, - Base legal: Lei n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, Decreto Municipal nº 1783 de 31 de Maio de 2007 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria; O edital 
e esclarecimentos poderão ser obtidos na Plataforma, no Site da Prefeitura, via e-mail compras@papanduva.sc.gov.br e diretamente na 
Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, das 08:00 às 12:00 horas e da 13:30 às 17:00 horas, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone 
(47) 3653-2166. Papanduva/SC, 03 de Maio de 2022 – Luiz Henrique Saliba – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PR P Nº 043-2022 PR - TOLDOS (EDUCAÇÃO) - 2º TENTATIVA
Publicação Nº 3870643

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022
Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa especializada para realizar a confecção e instalação de COBER-
TURA EM POLICARBONATO (TOLDO), nas unidades escolares do município conforme demanda, de acordo com os itens descritos no Anexo 
I do edital. O recebimento das propostas encerrar-se-á as 14:00hs do dia 18 de Maio de 2022, com início da sessão de disputa de lances 
as 14:15hs do mesmo dia e local. Base legal: Lei n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Municipal nº 1783 de 31 de Maio de 2007 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria; O edital e esclarecimentos poderão 
ser obtidos no Site da Prefeitura, Portal da Transparência Municipal e na Sede Física da Prefeitura Municipal em dias úteis de 2ª a 6ª feiras, 
das 08:00 às 12:00 horas e da 13:30 às 17:00 horas, na Rua Sérgio Glevinski 134, fone (47) 3653-2166. Papanduva/SC, 03 de Maio de 
2022 – Luiz Henrique Saliba – Prefeito Municipal.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
mailto:compras@papanduva.sc.gov.br
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349/2022 - LIZIANE FRANTZ
Publicação Nº 3871260

PORTARIA Nº 349/2022
Concede férias para o(a) empregado(a) público(a) municipal LIZIANE FRANTZ.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 
64, Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, em conformidade com a Lei Complementar nº 615/2022 de 04 de janeiro 
de 2002, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e considerando o interesse público e o Processo Administrativo Digital nº 
245/2022, RESOLVE:
Art. 1º Conceder quatorze (14) dias de férias, com os direitos e as vantagens asseguradas por Lei, para o(a) empregado(a) público(a) 
municipal, Liziane Frantz, admitido(a) em 11 de agosto de 2011, matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41, titular do emprego público 
permanente de Nutricionista, Lotado(a) na Secretaria de Educação e Cultura, do Município de Paraíso (SC), conforme segue:
- 14 dia(s) referente(s) ao período aquisitivo de 11/04/2020 a 10/04/2021. Art. 2º As férias serão usufruídas no período compreendido entre 
09 de maio de 2022 a 22 de maio de 2022.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 03 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso(SC), 03 de maio de 2022.

Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

350/2022 - LEILA. C. W. PEROSA
Publicação Nº 3871273

PORTARIA Nº 350/2022
Concede Abono Pecuniário de férias para o(a) servidor (a) público(a) municipal LEILA CRISTINE WIZEMANN PEROSA.

A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Art. 64, 
Incisos VI, VIII, XVIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Art. 63, da Lei Complementar Municipal nº 021, de 07 de julho 
de 2020, aplicado o disposto no Art. 65, § 3º, do mesmo instituto legal, e considerando a previsão estatutária e o Processo Administrativo 
Digital nº 281/2022, RESOLVE:
Art. 1º Conceder dez (10) dias de férias, CONVERTIDOS EM ABONO PECUNIÁRIO, com os direitos e as vantagens asseguradas por Lei, para 
o(a) servidor(a) público(a) municipal, Leila Cristine Weizemann Perosa, admitido(a) em 13 de maio de 2020, Matrícula nº 1978-01, CPF 
nº 088.947.349-86, titular do cargo público efetivo de Controlador Interno, lotado(a) no Gabinete do Prefeito (Coordenação do Sistema de 
Controle Interno), do Município de Paraíso (SC), calculados no mês de maio de 2022, conforme segue:
- 10 dia(s) referente(s) ao período aquisitivo de 13/05/2021 a 12/05/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 03 de maio de 2022.

Marlene Furlan Giacomini
Prefeita Municipal

Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso(SC), 03 de maio de 2022.
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Servidor(a) Responsável
Divisão de Recursos Humanos
Serviços de Pessoal

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO 
PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3870774

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES PÚ-
BLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Muni-
cipal nº 532/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 002/2013, de 
13 de março de 2013; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 de julho de 2020, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas 
as inscrições para Concurso Público destinado para admissão para o quadro de servidores públicos do município de Paraíso, sob o Regime 
Jurídico Estatutário e Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital do Concurso Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
legislação, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 532/2001, de 26 de abril de 2001; 
Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 002/2013, de 13 de março de 2013; Lei Complementar nº 
021/2020, de 07 de julho de 2020 e demais vigente.
1.1.2. O Concurso Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de 
Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, 
nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Concurso Público serão 
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net
1.1.4. A inscrição no Concurso Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste edital, 
sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações referentes ao Concurso Público 
para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o cargo 
por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: www.paraiso.atende.net
1.1.5. O presente Concurso Público é válido para o prazo de 02 (dois) anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo 
ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Concurso Público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações 
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob 
pena de ser automaticamente eliminado do Concurso Público.
1.1.8. As provas serão realizadas na modalidade Objetiva.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e esco-
laridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Psicólogo CR* R$ 3.926,97 40 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
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Técnico em Saúde 
Bucal CR* R$ 1.681,21 40 horas

Portador de Certificação 
de conclusão de curso 
de Auxiliar em Saúde 
Bucal, Técnico em 
Saúde Bucal ou Técnico 
em Higiene Bucal com 
respectivo registro no 
órgão de classe.

Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 09h00min do dia 
04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes 
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as 
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PREFE-
RENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto 
deverão se dirigir à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, durante o período das inscrições, 
em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações neces-
sárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição 
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações 
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem 
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para 
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 03/06/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua 
Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após 
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acon-
tecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Paraíso – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferên-
cia de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão 
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do 
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela 
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candi-
dato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga 
pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:

Escolaridade Valor R$

Ensino Superior R$ 150,00

Ensino Médio R$ 100,00

2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Concurso Público.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente, 
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei 
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição para Doadores de Sangue e/ou de Medula (Anexo IV) deverá ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Concurso Público, sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 04/05/2022 a 23/05/2022, período este designado para as inscrições, jun-
tamente com os seguintes documentos:
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a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assina-
tura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato 
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A 
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a 
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração 
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do 
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com 
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da 
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da 
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em 
cartório, a ser encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados 
da Comissão Organizadora do Concurso Público, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 24/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não ga-
rante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Concurso Público avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net no dia 25/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 31/05/2022, até ás 23h59min, nos endereços eletrô-
nicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente 
Concurso Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 03/06/2022 às 23h59min, como os demais candidatos. O 
boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo 
estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se 
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de 
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado, 
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua de-
ficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no 
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados 
da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua 
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade 
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o 
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever no presente Concurso Público, concorrendo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, sendo-lhes reservado 5% das vagas a serem contratadas por cargo/função, em consonância com 
o disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e Decreto nº 9.508 de 24 de 
setembro de 2018.
4.1.1. Para fins de definição de pessoa com deficiência será observado o disposto no artigo 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 
1999.
4.1.2. Considerando o percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, fica assegurada à pessoa com deficiência a 20ª vaga 
de cada cargo/função e após, a vaga 40ª, 60ª e assim sucessivamente.
4.2. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito 
à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público, em horário de expediente 
da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico de-
verá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferência dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais 

http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.belmonte.sc.gov.br/


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1348

serão devolvidos ao candidato.
4.2.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.2, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão 
Organizadora do Concurso Público, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no endereço citado até o 
dia 03/06/2022.
4.3. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Muni-
cípio de Paraíso - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net no dia 20/06/2022, não 
sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.3.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
4.3.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 24/06/2022, nos 
endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
4.4. No momento da homologação do resultado do Concurso Público será publicada lista especifica dos candidatos deferidos como pessoa 
com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.5. Se aprovado no presente Concurso Público, o candidato deverá submeter-se à perícia da Junta Médica Oficial do Município de Paraíso 
– SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de deficiência, que deter-
minará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.6. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com 
deficiência.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos 
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.
4.9. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria 
por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente.
4.10. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Concurso 
Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.
4.11. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na 
data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constan-
do a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br, www.
diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via 
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando 
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 13h30min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 13h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, 
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 13h50min.
6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que 
após as 13h50min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 14h00min e término às 17h00min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 03h00min incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a 
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Psicólogo e 
Técnico em Saúde Bucal, conforme tabela a seguir:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 20 0,35 7,00

5,002► Língua Portuguesa 10 0,20 2,00

3► Conhecimentos Gerais 05 0,20 1,00

TOTAL 35 - 10,00 -
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6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 5,00 (cinco) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e 3 
(na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.3.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste 
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das 
provas.
6.3.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item 
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.3.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secre-
tarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.3.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da 
data da realização da prova do Concurso Público.
6.3.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e sua assinatura.
6.3.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.3.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem 
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as 
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.3.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.3.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu, 
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.3.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante 
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.3.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.3.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na 
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores 
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.3.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.3.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o 
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público.
6.3.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.3.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com 
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.3.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer 
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.3.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.3.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova ob-
jetiva.
6.3.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova 
objetiva.
6.3.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.3.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.3.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Res-
posta de todos os candidatos da sala.
6.3.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apon-
do suas assinaturas no local indicado.
6.3.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos 
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem 
necessárias.
6.3.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um 
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como 
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.3.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.3.17 e seus subitens será 
DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.3.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações refe-
rentes ao conteúdo das provas.
6.3.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da 
realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.3.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.3.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net. É responsabi-
lidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de 
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retificações.
6.3.22. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.4. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.4.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.4.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.4.1. Se os trouxer, deve en-
tregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.4.3. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.5. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre 
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.6. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos simila-
res), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.6.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no 
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na 
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel 
do Oeste - SC, às 10h00min do dia 19/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acom-
panhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distancia-
mento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Paraíso – SC, da comissão organiza-
dora da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Concurso Público na forma do disposto 
no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
e) O candidato de maior idade;
f) Sorteio Público.
9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br 
e www.paraiso.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.
9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 09 e 10/06/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 21 e 22/06/2022;
d) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 28 e 29/06/2022;
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e) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 
08/07/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos 
conforme a alínea “d”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, tra-
zendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos 
conforme a alínea “d” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância 
com o parecer emitido);
f) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 21 e 22/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão. 
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão pro-
vidos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais 
responsáveis pela elaboração da questão do Concurso Público.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos can-
didatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA PANDEMIA (COVID-19)
11.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante o 
andamento do Concurso Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos governos: municipal, 
estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do certame.
11.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização 
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Paraíso – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo Oeste 
de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
11.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes, 
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do mu-
nicípio realizador do certame;
b) Uso de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Auferir a temperatura corporal ao adentrar no local de aplicação das provas;
d) Higienizar as mãos com álcool 70%.
11.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o 
seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
12. DO PROVIMENTO DO CARGO
12.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de 
exibirem:
a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem 
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) documento de Inscrição no órgão de Classe para os cargos de nível superior que assim exigir;
f) demais documentos solicitados pela Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, ou previstos em 
Instrução Normativa do Controle Interno e Legislação Municipal.12.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime 
Estatutário.
12.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paraíso – SC.
12.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As publicações sobre o Concurso Público serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Paraíso – SC e nos endereços eletrônicos: 
www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
13.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das pro-
vas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido 
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deferida.
13.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Concurso Público em questão, serão resolvidos, conjuntamente, pela 
AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, conforme a legislação vigente.
13.4. A Prefeita do Município de Paraíso – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Concurso Público mediante 
casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
13.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público é o da Comarca de São Miguel do Oeste – SC.
13.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
13.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Vistado na Forma de Lei
Vanderson Ariel Filimberti | OAB/SC 27541
Procurador Jurídico

ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da 
AMEOSC.

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 04/05/2022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser 
feita por escrito, endereçada a Prefeita do Muni-
cípio de Paraíso – SC, protocolada em horário de 
expediente da Prefeitura, até o dia 23/05/2022.

Prazo para realização de inscrição 04/05/2022 a 02/06/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br
Apresentação dos documentos para candidatos 
considerados Pessoa com Deficiência (PcD) 04/05/2022 a 02/06/2022 Encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua 

Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC.
Prazo para realização de inscrição para candidato 
que requerer a isenção de taxa de inscrição 04/05/2022 a 23/05/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Antes dos recursos) 25/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento do pedido de isenção de taxa de 
inscrição

26 e 27/05/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de isenção de 
taxa de inscrição

31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Após os recursos) 31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para 
o candidato que teve pedido de isenção de taxa 
indeferida

31/05 a 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Publicação das inscrições deferidas e indeferidas 08/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face de 
inscrição indeferida 09 e 10/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das inscrições indeferidas 14/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da homologação das inscrições 14/06/2022
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.
br, www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de condição especial para realização da 
prova objetiva

15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
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Publicação do Ensalamento 15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Antes dos recursos)

20/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Defici-
ência (PcD)

21 e 22/06/2022 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de Pessoa com 
Deficiência (PcD)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Após recursos)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prova Objetiva 25/06/2022

A prova objetiva será realizada em local a ser in-
formado na publicação do ensalamento, conforme 
o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços 
eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação das Provas Objetivas aplicadas 27/06/2022 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito preliminar 27/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face das 
questões da prova objetiva e do gabarito prelimi-
nar

28 e 29/06/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das questões da prova objetiva e do gabarito 
preliminar

07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em objeção ao 
parecer do recurso interposto em face das ques-
tões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar

08/07/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso em objeção 
ao parecer exarado preliminarmente em face 
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 
Preliminar

18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito final 18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Sessão Pública para correção dos cartões resposta 
e identificação dos candidatos 19/07/2022

Às 10h00min, na Sede da AMEOSC – Associação 
dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Cata-
rina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de 
São Miguel do Oeste – SC.

Publicação do Resultado Preliminar da prova 
objetiva 20/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
resultado preliminar da prova objetiva 21 e 22/07/2022 Pela internet, no site:

www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do resultado preliminar da prova objetiva 25/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do resultado final 25/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br, www.diariomunicipal.sc.gov.
br e www.paraiso.atende.net e também no Mural 
Público da Prefeitura de Paraíso – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência 
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, 
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polisse-
mia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânti-
cos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.
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CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos e 
geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento sustentá-
vel, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PSICÓLOGO:
1) Psicopatologia da criança, adolescente e adultos. 2) Psicologia do desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. 4) Prin-
cipais teorias e autores da psicologia clínica. 5) Teorias da personalidade. 6) Abordagens psicoterápicas. 7) Processo psicodiagnóstico. 8) 
Testagem e Avaliação Psicológica. 9) Psicologia da Família. 10) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a 
adolescência. 11) Epistemologia e Psicologia genéticas. 12) Psicologia Social. 13) Psicologia da Saúde. 14) Psicologia do Envelhecimento. 
15) Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. 16) Psicologia do Trabalho e Organizacional. 17) Políticas Públicas de Saúde 
Mental. 18) Psicodiagnóstico. 19) Psicoterapias. 20) Psicologia Cultural. 21) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 
coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; 
Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; 
Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 22) Saúde da criança, do escolar, do 
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 23) Epidemiologia. 24) Prevenção e Combate a Doenças. 25) Direitos dos usuários da saúde. 
26) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 27) Código de Ética do Psicólogo. 28) Constituição Federal, em seus Artigos: 
196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 29) Lei nº 8.080, de 19 de 
Setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. 30). Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990 e suas atualizações, todo teor. 31) Lei 
nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, todo o teor. 32) Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003, em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. 33) 
Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 em seus Artigos: 6, 7 e 8.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentu-
ação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das 
classes de palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspon-
dência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação prono-
minal; classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem; 
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:
1) Atenção Básica, Sistema Único de Saúde e saúde bucal. 2) Estratégias e ações de educação e promoção da saúde. 3) Vigilância e 
prioridades em saúde bucal. 4) Humanização da assistência à saúde. 5) Conhecimentos sobre saúde bucal: conceitos, ações, promoção, 
responsabilidades e políticas nacionais. 6) Biossegurança em Odontologia. 7) Anatomia bucal, periodontal e dentária. 8) Notação dentária. 
9) Doenças infectocontagiosas e principais doenças bucais, periodontais e dentárias: prevenção, causas, tratamento e controle. 10) Cui-
dados odontológicos: pré, trans e pós-atendimento clínico; relacionados às várias fases do ciclo vital (criança, adolescente, adulto, idoso); 
pós-cirúrgicos e remoção de sutura. 11) Materiais, medicamentos, agentes químicos, equipamentos, aparelhos e instrumental odontológico: 
características, preparo, manipulação, acondicionamento, transporte, uso e descarte. 12) Fluorterapia. 13) Radiologia: técnicas de tomadas 
radiográficas de uso odontológico; medidas de conservação do aparelho de RX, medidas de proteção ao usuário e operador. 14) Urgências 
e emergências em saúde bucal. 15) Rotinas auxiliares de Odontologia. 16) Organização do Consultório Odontológico e Atendimento aos Pa-
cientes. 17) Aspectos éticos e legais em Odontologia. 18) Ergonomia aplicada à Odontologia. 19) Segurança e saúde no trabalho em serviços 
de saúde. 20) Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. 21) Cadernos de Atenção Básica nº 17: Saúde Bucal. 22) NR 32 - Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 12) Biossegurança. 13) Políticas de saúde. 14) Plano de Gerenciamento de resíduos de serviços 
odontológicos. 15) Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. 16) Política Nacional de Humanização. 17) Normas Operacionais 
Básicas do SUS. 18) Lei nº 8.080/1990 e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 19) Lei nº 8.142/1990 SUS e suas atualizações 
até a data de publicação do Edital. 20) Portaria nº 793/2012 e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 21) Portaria nº 4.279 
e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 22) Portaria nº 2.436/2017 e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 
23) Código de Ética Odontológica.

ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

PSICÓLOGO:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)

Para:
Comissão Organizadora do Concurso Público

Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº 

http://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2018/03/codigo_etica.pdf
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______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Concurso Público, 
Edital nº 01/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas 
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste 
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.

________________________ – _____, _____ de ____________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identida-
de n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na ___________
__________________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________, 
Estado _____, CEP n° _________________, inscrito no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022, do Poder Executivo Municipal de 
Paraíso - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de ____________________________________________________________
________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência _________________________________, CID 
nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.

Pede Deferimento.

_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)

ANEXO VI - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 301/2022
“Designa a Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Seletivos nº 001/2022 e nº 
002/2022, para cargos e empregos públicos, efetivos, permanentes e temporários, e dá outras providências.”
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Artigo 
64, Incisos VI, VIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, e demais legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores públicos municipais Liziane Frantz, matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41, Amanda Marcon, matrícula 
nº 2062-01, CPF nº 064.386.919-09, e Adriane Orso, matrícula nº 627-03, CPF nº 707.916.279-34, para, sob a Presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão Organizadora do Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Sele-
tivos nº 001/2022 e nº 002/2022, para admissão de pessoal para Cargo Público Efetivo, Emprego Público Permanente e cargos e empregos 
públicos temporários, do Município de Paraíso (SC), com a atribuição de auxiliar a Administração Municipal na organização, coordenação e 
fiscalização dos atos e procedimentos decorrentes dos respectivos editais.
Art. 2º À Comissão compete, especificamente, acompanhar e fiscalizar a publicação dos atos relacionados aos certames em curso, o pro-
cesso de inscrição e a realização das provas.
Art. 3º Em razão do cumprimento das atribuições e competências decorrentes desta Portaria, a Comissão poderá praticar os atos necessá-
rios e requisitar a disponibilização de recursos humanos, financeiros, materiais, além de equipamentos e instalações à conta do orçamento 
municipal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de abril de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de abril de 2022
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626-02 – Portaria nº 158/2002.

ANEXO VII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.

IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
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Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comis-
são Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos 
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Sele-
tivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das 
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classifi-
cação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da 
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de 
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá 
até 31 de dezembro de 2022.
Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS 
PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE EMPREGADOS PÚBLICOS 
PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3870784

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE EMPREGADOS 
PÚBLICOS PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei Com-
plementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão 
abertas as inscrições para Concurso Público destinado para admissão para o quadro de empregos públicos do município de Paraíso, sob o 
Regime Jurídico Celetista e Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital do Concurso Público para Emprego Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 615/2022, de 14 de janeiro de 2002; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 
de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais 
legislação vigente.
1.1.2. O Concurso Público para Emprego Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Pú-
blico para Emprego Público do Município de Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina 
- AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.
ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Concurso Público para Em-
prego Público serão publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC e nos sites: www.ameosc.
org.br e www.paraiso.atende.net
1.1.4. A inscrição no Concurso Público para Emprego Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições 
estabelecidas neste edital, sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações 
referentes ao Concurso Público para Emprego Público para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as 
provas e documentos necessários exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: www.paraiso.atende.net
1.1.5. O presente Concurso Público para Emprego Público é válido para o prazo de 02 (dois) anos, a partir da data de homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Concurso Público para Emprego Público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações 
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob 
pena de ser automaticamente eliminado do Concurso Público para Emprego Público.

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
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1.1.8. As provas serão realizadas na modalidade Objetiva e Títulos.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e esco-
laridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Fisioterapeuta CR* R$ 5.226,40 30 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva e Títulos

Psicólogo CR* R$ 3.926,97 40 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva

Agente Comunitário de 
Saúde **
Área 01 – Micro Área 
08
(Abrangência: Linha 
Castelo Branco e parte 
de Linha Entre Rios)

CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Agente de Combate a 
Endemias CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
** Por ocasião da convocação, o candidato deverá comprovar residência na Área 01, Micro Área 08.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público para Emprego Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período 
das 09h00min do dia 04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes 
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as 
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PREFE-
RENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto 
deverão se dirigir à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, durante o período das inscrições, 
em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações neces-
sárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição 
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações 
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem 
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para 
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 03/06/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua 
Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após 
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acon-
tecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Paraíso – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferên-
cia de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão 
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do 
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela 
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candi-
dato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga 
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pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:

Escolaridade Valor R$

Ensino Superior R$ 150,00

Ensino Médio R$ 100,00

2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Concurso Público para Emprego 
Público.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente, 
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei 
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição para Doadores de Sangue e/ou de Medula (Anexo IV) deverá ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Concurso Público para Emprego Público, sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 04/05/2022 a 23/05/2022, período este designado 
para as inscrições, juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assina-
tura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato 
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A 
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a 
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração 
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do 
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com 
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da 
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da 
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em 
cartório, a ser encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados 
da Comissão Organizadora do Concurso Público para Emprego Público, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 24/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não ga-
rante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Concurso Público para Emprego Público avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites 
www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net no dia 25/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 31/05/2022, até ás 23h59min, nos endereços eletrô-
nicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente 
Concurso Público para Emprego Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 03/06/2022 às 23h59min, como os 
demais candidatos. O boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo 
estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se 
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de 
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado, 
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua de-
ficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no 
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados 
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da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua 
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade 
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o 
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever no presente Concurso Público para Emprego Público, concorrendo 
em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo-lhes reservado 5% das vagas a serem contratadas por cargo/função, em 
consonância com o disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e Decreto nº 
9.508 de 24 de setembro de 2018.
4.1.1. Para fins de definição de pessoa com deficiência será observado o disposto no artigo 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 
1999.
4.1.2. Considerando o percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, fica assegurada à pessoa com deficiência a 20ª vaga 
de cada cargo/função e após, a vaga 40ª, 60ª e assim sucessivamente.
4.2. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito 
à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Concurso Público para Emprego Público, em 
horário de expediente da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico de-
verá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferência dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais 
serão devolvidos ao candidato.
4.2.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.2, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão 
Organizadora do Concurso Público para Emprego Público, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no 
endereço citado até o dia 03/06/2022.
4.3. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Concurso Público para 
Emprego Público do Município de Paraíso - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net 
no dia 20/06/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.3.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
4.3.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 24/06/2022, nos 
endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
4.4. No momento da homologação do resultado do Concurso Público para Emprego Público será publicada lista especifica dos candidatos 
deferidos como pessoa com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.5. Se aprovado no presente Concurso Público para Emprego Público, o candidato deverá submeter-se à perícia da Junta Médica Oficial do 
Município de Paraíso – SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de 
deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.6. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com 
deficiência.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos 
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Concurso Público para Emprego Público.
4.9. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria 
por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente.
4.10. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Concurso 
Público para Emprego Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.
4.11. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na 
data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constan-
do a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br, www.
diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via 
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando 
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h00min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, 
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 08h50min.
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6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que 
após as 08h50min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 12h00min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 03h00min incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a 
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Agente de Com-
bate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde e Psicólogo, conforme tabela a seguir:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 20 0,35 7,00

5,002► Língua Portuguesa 10 0,20 2,00

3► Conhecimentos Gerais 05 0,20 1,00

TOTAL 35 - 10,00 -

6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 5,00 (cinco) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e 3 
(na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. DA PROVA OBJETIVA E DE TÍTULOS (Modalidade B):
6.3.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, para o cargo de Fisioterapeuta, 
conforme quadro abaixo:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 20 0,28 5,60

4,002► Língua Portuguesa 10 0,16 1,60

3► Conhecimentos Gerais 05 0,16 0,80

TOTAL 35 - 8,00 -

6.3.1.1. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 4,00 (quatro) pontos, no conjunto das provas 1, 2 
e 3 (na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3.2. Da Prova de Títulos:
6.3.2.1. Para o cargo de Fisioterapeuta, valendo 2,00 (dois) pontos, sendo considerado título:

Títulos Nº máx. de Títulos/Ano Valor do Título/Ano Total
Curso completo de Doutorado na 
área de atuação. 01 0,80 ponto título 0,80

Curso completo de Mestrado na área 
de atuação. 01 0,50 ponto título 0,50

Curso completo de Especialização na 
área de atuação. 01 0,30 ponto título 0,30

Tempo de Serviço. 04 0,10 ponto ano 0,40

TOTAL 07 - 2,00

6.3.2.2. A prova de títulos somente será somada à média obtida pelos candidatos aprovados na Prova Objetiva.
6.3.2.3. Os pontos destinados à Doutorado, Mestrado e Pós-Graduação, somente serão válidos com apresentação de diploma ou certificado 
de Conclusão da Instituição de Ensino.
6.3.2.4. Os pontos destinados ao Tempo de Serviço, somente serão válidos com a apresentação de documento idôneo (declaração, certi-
dão, portaria, contrato de trabalho, etc.) que comprove efetivamente a prestação de serviços na área de atuação – Fisioterapeuta – pelo 
interessado, em órgãos públicos ou empresas privadas.
6.3.2.4.1. No cálculo de pontos por tempo de serviço computar-se-á a fração de 15 (quinze) dias ou mais, como 1 (um) mês, na soma total 
de dias.
6.3.2.5. A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado na Prova de Títulos ou de Tempo de Serviço 
implicará na imediata desclassificação do candidato sem prejuízo das sanções legais.
6.3.2.6. Os Títulos serão relacionados em formulário próprio (Anexo V) no momento da entrega dos mesmos com assinatura do candidato 
e do responsável pelo recebimento.
6.3.2.7. O candidato é responsável por conferir sua pontuação antes de assinar o formulário.
6.3.2.8. Os documentos para a prova de títulos (vias originais e cópias), juntamente com o formulário de prova de títulos preenchido e 
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assinado (Anexo V), deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, du-
rante o período de inscrições, em horário de expediente da Prefeitura. Ficarão retidas somente as cópias dos documentos, os originais serão 
devolvidos ao candidato após a conferência.
6.3.2.9. Será admitida a entrega dos documentos para a prova de títulos por terceiros mediante procuração particular do interessado, au-
tenticada em Cartório, assumindo este todas as responsabilidades.
6.3.2.10. A entrega dos documentos referidos no subitem 6.3.2.8, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a ser encami-
nhado à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão 
Organizadora do Concurso Público para Emprego Público, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, tendo como data máxima de 
postagem o último dia de inscrição.
6.4. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.4.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste 
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das 
provas.
6.4.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item 
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.4.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secre-
tarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.4.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da 
data da realização da prova do Concurso Público para Emprego Público.
6.4.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e sua assinatura.
6.4.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.4.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem 
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as 
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.4.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.4.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu, 
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.4.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante 
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.4.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.4.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na 
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores 
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.4.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.4.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o 
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão 
Organizadora do Concurso Público para Emprego Público.
6.4.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.4.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com 
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.4.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer 
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.4.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.4.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova ob-
jetiva.
6.4.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova 
objetiva.
6.4.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.4.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.4.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Res-
posta de todos os candidatos da sala.
6.4.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apon-
do suas assinaturas no local indicado.
6.4.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos 
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem 
necessárias.
6.4.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um 
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como 
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.4.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.4.17 e seus subitens será 
DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.4.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1362

referentes ao conteúdo das provas.
6.4.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da rea-
lização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.4.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.4.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net. É responsabi-
lidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de 
retificações.
6.4.22. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.5. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.5.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.5.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.5.1. Se os trouxer, deve en-
tregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.5.3. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.6. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre 
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.7. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos simila-
res), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.7.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no 
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na 
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel 
do Oeste - SC, às 09h30min do dia 19/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acom-
panhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distancia-
mento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Paraíso – SC, da comissão organiza-
dora da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Concurso Público para Emprego Público 
na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
e) O candidato de maior idade;
f) Sorteio Público.
9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br 
e www.paraiso.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.

http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
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9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 09 e 10/06/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 21 e 22/06/2022;
d) Na pontuação da Prova de Títulos | No período de 21 e 22/06/2022;
e) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 28 e 29/06/2022;
f) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 
08/07/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos 
conforme a alínea “e”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, tra-
zendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos 
conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância 
com o parecer emitido);
g) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 21 e 22/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão. 
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão pro-
vidos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais 
responsáveis pela elaboração da questão do Concurso Público para Emprego Público.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos can-
didatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA PANDEMIA (COVID-19)
11.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante 
o andamento do Concurso Público para Emprego Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações 
dos governos: municipal, estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do 
certame.
11.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização 
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Paraíso – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo Oeste 
de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
11.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes, 
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do mu-
nicípio realizador do certame;
b) Uso de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Auferir a temperatura corporal ao adentrar no local de aplicação das provas;
d) Higienizar as mãos com álcool 70%.
11.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o 
seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
12. DO PROVIMENTO DO CARGO
12.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de 
exibirem:
a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem 
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) documento de Inscrição no órgão de Classe para os cargos de nível superior que assim exigir;
f) demais documentos solicitados pela Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, ou previstos em 
Instrução Normativa do Controle Interno e Legislação Municipal.12.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime 
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Estatutário.
12.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paraíso – SC.
12.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As publicações sobre o Concurso Público para Emprego Público serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Paraíso – SC e nos 
endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
13.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das pro-
vas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido 
deferida.
13.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Concurso Público para Emprego Público em questão, serão resolvidos, 
conjuntamente, pela AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, conforme a 
legislação vigente.
13.4. A Prefeita do Município de Paraíso – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Concurso Público para Em-
prego Público mediante casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
13.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Concurso Público para Emprego Público é o da Comarca de São 
Miguel do Oeste – SC.
13.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Formulário de Prova de Títulos (Fisioterapeuta);
ANEXO VII – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VIII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
13.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Vistado na Forma de Lei
Vanderson Ariel Filimberti | OAB/SC 27541
Procurador Jurídico
ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da 
AMEOSC.

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 04/05/2022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser 
feita por escrito, endereçada a Prefeita do Muni-
cípio de Paraíso – SC, protocolada em horário de 
expediente da Prefeitura, até o dia 23/05/2022.

Prazo para realização de inscrição 04/05/2022 a 02/06/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br
Apresentação dos documentos para candidatos 
considerados Pessoa com Deficiência (PcD) 04/05/2022 a 02/06/2022 Encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua 

Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC.
Apresentação dos documentos para a Prova de 
Títulos 04/05/2022 a 02/06/2022 Encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua 

Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC.
Prazo para realização de inscrição para candidato 
que requerer a isenção de taxa de inscrição 04/05/2022 a 23/05/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Antes dos recursos) 25/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento do pedido de isenção de taxa de 
inscrição

26 e 27/05/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de isenção de 
taxa de inscrição

31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Após os recursos) 31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para 
o candidato que teve pedido de isenção de taxa 
indeferida

31/05 a 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
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Publicação das inscrições deferidas e indeferidas 08/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face de 
inscrição indeferida 09 e 10/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das inscrições indeferidas 14/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da homologação das inscrições 14/06/2022
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.
br, www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de condição especial para realização da 
prova objetiva

15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação do Ensalamento 15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Antes dos recursos)

20/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da pontuação da Prova de Títulos 
(Antes do recursos) 20/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Defici-
ência (PcD)

21 e 22/06/2022 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em face da 
pontuação da Prova de Títulos 21 e 22/06/2022 Pela internet, no site:

www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de Pessoa com 
Deficiência (PcD)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face da pontuação da prova de títulos 24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Após recursos)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da pontuação da Prova de Títulos 
(Após os recursos) 24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net

Prova Objetiva 25/06/2022

A prova objetiva será realizada em local a ser in-
formado na publicação do ensalamento, conforme 
o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços 
eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação das Provas Objetivas aplicadas 27/06/2022 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito preliminar 27/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face das 
questões da prova objetiva e do gabarito prelimi-
nar

28 e 29/06/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das questões da prova objetiva e do gabarito 
preliminar

07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em objeção ao 
parecer do recurso interposto em face das ques-
tões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar

08/07/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso em objeção 
ao parecer exarado preliminarmente em face 
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 
Preliminar

18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito final 18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Sessão Pública para correção dos cartões resposta 
e identificação dos candidatos 19/07/2022

Às 09h30min, na Sede da AMEOSC – Associação 
dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Cata-
rina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de 
São Miguel do Oeste – SC.

http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
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Publicação do Resultado Preliminar da prova 
objetiva 20/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
resultado preliminar da prova objetiva 21 e 22/07/2022 Pela internet, no site:

www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do resultado preliminar da prova objetiva 25/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do resultado final 25/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br, www.diariomunicipal.sc.gov.
br e www.paraiso.atende.net e também no Mural 
Público da Prefeitura de Paraíso – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência 
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, 
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polisse-
mia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânti-
cos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos e 
geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento sustentá-
vel, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS FISIOTERAPEUTA:
1) Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 2) Provas de função muscular. 3) Cinesiologia e Biomecâ-
nica. 4) Análise da marcha. 5) Exercícios terapêuticos e treinamento funcional. 6) Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos 
da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. 7) Prescrição e treinamento 
de órteses e próteses. 8) Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: 
neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia 
preventiva, curativa e reabilitadora. 9) Código de Ética da Fisioterapia: Leis e atos normativos da Fisioterapia. 10) Política Nacional de Hu-
manização. 11) Normas Operacionais Básicas do SUS. 12) Lei nº 8.080/1990 e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 13) 
Lei nº 8.142/1990 SUS e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 14) Portaria nº 793/2012 e suas atualizações até a data de 
publicação do Edital. 15) Portaria nº 4.279 e suas atualizações até a data de publicação do Edital. 16) Portaria nº 2.436/2017 e suas atua-
lizações até a data de publicação do Edital.

PSICÓLOGO:
1) Psicopatologia da criança, adolescente e adultos. 2) Psicologia do desenvolvimento. 3) Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. 4) Prin-
cipais teorias e autores da psicologia clínica. 5) Teorias da personalidade. 6) Abordagens psicoterápicas. 7) Processo psicodiagnóstico. 8) 
Testagem e Avaliação Psicológica. 9) Psicologia da Família. 10) Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a 
adolescência. 11) Epistemologia e Psicologia genéticas. 12) Psicologia Social. 13) Psicologia da Saúde. 14) Psicologia do Envelhecimento. 
15) Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. 16) Psicologia do Trabalho e Organizacional. 17) Políticas Públicas de Saúde 
Mental. 18) Psicodiagnóstico. 19) Psicoterapias. 20) Psicologia Cultural. 21) Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública e saúde 
coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; 
Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; 
Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde. 22) Saúde da criança, do escolar, do 
adolescente, da mulher, do homem e do idoso. 23) Epidemiologia. 24) Prevenção e Combate a Doenças. 25) Direitos dos usuários da saúde. 
26) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 27) Código de Ética do Psicólogo. 28) Constituição Federal, em seus Artigos: 
196, 197, 198, 199 e 200. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 em seus artigos: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 29) Lei nº 8.080, de 19 de 
Setembro de 1.990 e suas atualizações, todo o teor. 30). Lei nº 8.142, de 28 de Dezembro de 1.990 e suas atualizações, todo teor. 31) Lei 
nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1.994, todo o teor. 32) Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003, em seus artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. 33) 
Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 em seus Artigos: 6, 7 e 8.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentu-
ação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das 
classes de palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspon-
dência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação prono-
minal; classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem; 
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.

http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.ameosc.org.br
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
http://www.paraiso.atende.net
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
1) Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 2) Lei nº 8.142/1990 - Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3) Portaria nº 2.488/2011 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização 
da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 4) Lei nº 11.350, de 5 de 
Outubro de 2006. 5) Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. 6) Sistemas Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). 7) 
Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). 8) Política Nacional de Promoção Da Saúde. 9) Calendário Básico de 
Vacinação da criança, adolescente, adultos e idoso. 10) Aleitamento materno. 11) Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sin-
tomas, cuidados e tratamento. 12) O Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, 
DST/AIDS. 13) Atenção à saúde da mulher, da criança e do recém-nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. 14) Pré-Natal. 15) 
Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério. 16) Normas de biossegurança. 17) Humanização e ética na atenção à saúde. 18) Doenças de 
notificação compulsória. 19) Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 20) Competências e habilidades do Agente 
Comunitário de Saúde. 21) Noções de informática.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
1) Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue e Endemias. 2) Programa Nacional de Controle da Dengue. 
3) Manual de direito sanitário com enfoque na vigilância em saúde. 4) Indicadores Entomológicos do Programa Nacional de Controle da 
Dengue. 5) Noções básicas sobre as doenças. 6) Noções básicas sobre os vetores: Diretrizes básicas para controle vetorial; Atividades 
preconizadas; Métodos de controle vetorial; Ações do controle vetorial; Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; 
Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. 7) Visitas Domiciliares. 8) Educa-
ção Ambiental. 9) Saúde Pública e Saneamento Básico. 10) Vigilância Sanitária na área de alimentos. 11) Hantavirose. 12) Hepatites. 13) 
Controle Qualidade da Água. 14) Avaliação de Risco Ambiental e Sanitária. 15) Educação em Saúde. 16) SUS – Princípios, diretrizes e nor-
matização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). 17) Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal, e na Lei Orgânica Municipal. 
18) Programas preventivos. 19) Doenças transmissíveis. 20) Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 2006. 21) Cadernos de Atenção básica do 
Ministério da Saúde.

ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. Atividades auxiliares, na área de saúde, desenvolvidas para atendimento de Programas de Saúde 
da Família – PSF, e de outras atividades, metas e programas de saúde pública, incluindo: Executar visitas domiciliares para atendimento 
do PSF juntamente com os demais profissionais da área de saúde e outros programas instituídos em lei; Executar todas as demais tarefas 
instituídas pelo programa.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em toda a área do município, 
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

FISIOTERAPEUTA:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

PSICÓLOGO:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)

Para:
Comissão Organizadora do Concurso Público para Emprego Público

Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº 
______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Concurso Público para 
Emprego Público, Edital nº 01/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas 
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste 
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.

________________________ – _____, _____ de ____________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identidade 
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n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na ________________
_____________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________, Estado 
_____, CEP n° _________________, inscrito no Concurso Público para Emprego Público regido pelo Edital nº 01/2022, do Poder Executivo 
Municipal de Paraíso - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de __________________________________________________
__________________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência ___________________________
______, CID nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.

Pede Deferimento.

_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)

ANEXO VI – FORMULÁRIO DE PROVA DE TÍTULOS

Nome:______________________________________________________________ Inscrição:__________
Função:________________________________________________________________________________
Declaro que recebi de ____________________________________________________________________, os seguintes documentos, para 
avaliação na computação de pontos para a prova de tempo de experiência, de acordo com o Edital de Concurso Público para Emprego 
Público n° 01/2022.

Títulos Nº máx. de Títulos/Ano Valor do Título/Ano Total

Curso completo de Doutorado na 
área de atuação. 0,80 ponto título

Curso completo de Mestrado na área 
de atuação. 0,50 ponto título

Curso completo de Especialização na 
área de atuação. 0,30 ponto título

Tempo de Serviço. 0,10 ponto ano

TOTAL -

AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA:
Os títulos relacionados, válidos para a prova de títulos em referência, somaram a quantia de __________ cópias entregues e foram avaliados 
e totalizado em __________ pontos.

Paraíso – SC, ______ de __________________________ de 2022.

Assinatura responsável recebimento Assinatura do candidato

ANEXO VII - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 301/2022
“Designa a Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Seletivos nº 001/2022 e nº 
002/2022, para cargos e empregos públicos, efetivos, permanentes e temporários, e dá outras providências.”
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Artigo 
64, Incisos VI, VIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, e demais legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores públicos municipais Liziane Frantz, matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41, Amanda Marcon, matrícula 
nº 2062-01, CPF nº 064.386.919-09, e Adriane Orso, matrícula nº 627-03, CPF nº 707.916.279-34, para, sob a Presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão Organizadora do Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Sele-
tivos nº 001/2022 e nº 002/2022, para admissão de pessoal para Cargo Público Efetivo, Emprego Público Permanente e cargos e empregos 
públicos temporários, do Município de Paraíso (SC), com a atribuição de auxiliar a Administração Municipal na organização, coordenação e 
fiscalização dos atos e procedimentos decorrentes dos respectivos editais.
Art. 2º À Comissão compete, especificamente, acompanhar e fiscalizar a publicação dos atos relacionados aos certames em curso, o pro-
cesso de inscrição e a realização das provas.
Art. 3º Em razão do cumprimento das atribuições e competências decorrentes desta Portaria, a Comissão poderá praticar os atos necessá-
rios e requisitar a disponibilização de recursos humanos, financeiros, materiais, além de equipamentos e instalações à conta do orçamento 
municipal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de abril de 2022.
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MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de abril de 2022
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626-02 – Portaria nº 158/2002.

ANEXO VIII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.

IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comis-
são Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos 
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Sele-
tivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das 
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classifi-
cação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da 
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de 
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá 
até 31 de dezembro de 2022.
Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE 
SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, PODENDO SER PRORROGADO 
POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO DE 
EXISTÊNCIA DE VAGAS VINCULADAS E/O

Publicação Nº 3870806

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, 
PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO 
DE EXISTÊNCIA DE VAGAS VINCULADAS E/OU EXCEDENTE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES LEGALMENTE AFASTA-
DOS E PARA COMPOR RESERVA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos ter-
mos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal 
nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 
de julho de 2020, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo destinado para contratação/
admissão, de servidores por prazo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para atender à necessidade 
de excepcional interesse público, em razão de existência de vagas vinculadas e/ou excedente, para substituição temporária de servidores le-
galmente afastados e para compor reserva técnica do município de Paraíso, sob o Regime Jurídico Estatutário e Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á 
pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital do Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei 
Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 de julho de 2020, e demais legislações vigentes.
1.1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Município de 
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Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, 
nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Processo Seletivo serão 
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC e nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net
1.1.4. A inscrição no Processo Seletivo implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste edital, 
sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações referentes ao Processo Sele-
tivo para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as provas e documentos necessários exigidos para o 
cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: www.paraiso.atende.net
1.1.5. O presente Processo Seletivo é válido para o prazo de 01 (um) ano, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Processo Seletivo:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações 
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob 
pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
1.1.8. As provas serão realizadas nas modalidades Objetiva e Prática.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e esco-
laridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Enfermeiro(a) CR* R$ 5.955,92 40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Fiscal Tributário CR* R$ 2.384,86 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Técnico em Enferma-
gem CR* R$ 1.900,46 20/40 horas Ensino Técnico comple-

to (Médio completo) Objetiva

Operador de Máquinas 
e Equipamentos
(CNH categoria C)

CR* R$ 2.207,05 40 horas Ensino Fundamental e 
CNH categoria C. Objetiva e Prática

*CR: Cadastro de Reserva.
1.2.2. Os valores do vencimento do quadro acima se referem a carga horária de 40 horas semanais. Poderão haver contratações com carga 
horária diferente, conforme necessidade e previsão legal, com vencimento proporcional.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 09h00min do dia 
04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes 
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as 
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PREFE-
RENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto 
deverão se dirigir à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, durante o período das inscrições, 
em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações neces-
sárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição 
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações 
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1371

2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem 
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para 
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 03/06/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua 
Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após 
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acon-
tecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Paraíso – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferên-
cia de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão 
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do 
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela 
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candi-
dato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga 
pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:

Escolaridade Valor R$

Ensino Superior R$ 100,00

Ensino Médio R$ 80,00

Ensino Fundamental e Alfabetizado R$ 60,00

2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente, 
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei 
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição para Doadores de Sangue e/ou de Medula (Anexo IV) deverá ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 04/05/2022 a 23/05/2022, período este designado para as inscrições, jun-
tamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assina-
tura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato 
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A 
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a 
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração 
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do 
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com 
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da 
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da 
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em 
cartório, a ser encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados 
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 24/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não ga-
rante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net no dia 25/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 31/05/2022, até ás 23h59min, nos endereços eletrô-
nicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente 
Processo Seletivo desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 03/06/2022 às 23h59min, como os demais candidatos. O 
boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo 

http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
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estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se 
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de 
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado, 
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua de-
ficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no 
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados 
da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua 
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade 
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o 
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
4.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever no presente Processo Seletivo, concorrendo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, sendo-lhes reservado 5% das vagas a serem contratadas por cargo/função, em consonância com 
o disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e Decreto nº 9.508 de 24 de 
setembro de 2018.
4.1.1. Para fins de definição de pessoa com deficiência será observado o disposto no artigo 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 
1999.
4.1.2. Considerando o percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, fica assegurada à pessoa com deficiência a 20ª vaga 
de cada cargo/função e após, a vaga 40ª, 60ª e assim sucessivamente.
4.2. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito 
à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, em horário de expediente 
da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico de-
verá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferência dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais 
serão devolvidos ao candidato.
4.2.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.2, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no endereço citado até o 
dia 03/06/2022.
4.3. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Mu-
nicípio de Paraíso - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net no dia 20/06/2022, não 
sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.3.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
4.3.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 24/06/2022, nos 
endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
4.4. No momento da homologação do resultado do Processo Seletivo será publicada lista especifica dos candidatos deferidos como pessoa 
com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.5. Se aprovado no presente Processo Seletivo, o candidato deverá submeter-se à perícia da Junta Médica Oficial do Município de Paraíso 
– SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de deficiência, que deter-
minará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.6. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com 
deficiência.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos 
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo.
4.9. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria 
por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente.
4.10. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Processo 
Seletivo, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.
4.11. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na 
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data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constan-
do a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br, www.
diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via 
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando 
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h00min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, 
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 08h50min.
6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que 
após as 08h50min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 11h30min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 02h30min incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a 
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 20 (vinte) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Enfermeiro(a), 
Fiscal Tributário e Técnico em Enfermagem, conforme tabela a seguir:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 14 0,50 7,00

4,002► Língua Portuguesa 03 0,50 1,50

3► Conhecimentos Gerais 03 0,50 1,50

TOTAL 20 - 10,00 -

6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 4,00 (quatro) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e 
3 (na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. DA PROVA OBJETIVA E PRÁTICA (Modalidade B):
6.3.1. Da Prova Objetiva
6.3.1.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para o cargo de Operador de 
Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C), conforme tabela a seguir:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 14 0,15 2,10

1,002► Língua Portuguesa 03 0,15 0,45

3► Conhecimentos Gerais 03 0,15 0,45

TOTAL 20 - 3,00 -

6.3.1.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 1,00 (um) ponto, no conjunto das provas 1, 2 e 3 
(na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.

6.3.2. Da Prova Prática:
6.3.2.1. Será aplicada Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C), conforme tabela a seguir:

Prova Prática Total de Pontos (Nota) Nota Mínima da Prova Prática

Prova Prática 7,00 3,00

TOTAL 7,00 3,00

6.3.2.2. À nota da prova prática será atribuída pontuação/nota escala 0 (zero) a 7,00 (sete).
6.3.2.3. Para efeitos de atribuição de notas, será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo 3,00 (três) pontos no total da prova 
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prática e também o que não atingir a nota mínima de 1,00 (um) ponto na prova objetiva.
6.3.2.4. A média final será: Nota da Prova Objetiva somada com a Nota da Prova Prática.
6.4. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.4.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste 
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das 
provas.
6.4.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item 
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.4.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secre-
tarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.4.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da 
data da realização da prova do Processo Seletivo.
6.4.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e sua assinatura.
6.4.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.4.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem 
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as 
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.4.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.4.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu, 
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.4.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante 
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.4.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.4.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na 
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores 
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.4.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.4.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o 
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo.
6.4.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.4.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com 
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.4.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer 
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.4.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.4.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova ob-
jetiva.
6.4.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova 
objetiva.
6.4.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.4.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.4.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Res-
posta de todos os candidatos da sala.
6.4.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apon-
do suas assinaturas no local indicado.
6.4.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos 
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem 
necessárias.
6.4.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um 
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como 
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.4.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.4.17 e seus subitens será 
DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.4.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações refe-
rentes ao conteúdo das provas.
6.4.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da rea-
lização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.4.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.4.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net. É responsabi-
lidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de 
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retificações.
6.4.22. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.5. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.5.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.5.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.5.1. Se os trouxer, deve en-
tregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.5.3. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.6. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre 
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.7. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos simila-
res), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.7.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no 
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
6.8. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA:
6.8.1. A prova prática será realizada no dia 25/06/2022, com início às 13h00min, em local a ser informado na publicação do ensalamento, 
conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.8.2. O candidato que não estiver presente no dia e horário determinado para a realização da prova prática será considerado desistente e, 
consequentemente, eliminado do Processo Seletivo, sendo que a partir das 13h00min não será mais permitido o acesso de candidatos ao 
local de prova, sob qualquer alegação.
6.8.3. Na prova prática, para a função de Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C), o candidato será avaliado em 10 
(dez) itens, tendo como critérios seu desempenho na condução da máquina ou veículo, sendo avaliados: habilidade/conhecimento (partida/
paradas, equipamentos obrigatórios), postura, sinalização (regras de trânsito, de preferência, de mudança de direção, de percurso e de 
ultrapassagem), manobras (estacionar, frente e marcha a ré, na estrada), câmbio, aceleração, uso do freio (freio motor), retrovisor, direção 
defensiva, realização de tarefa solicitada. Os conceitos utilizados são: Ótimo (0,70 pontos), Muito Bom (0,60 pontos); Bom (0,50 pontos); 
Satisfatório (0,40 pontos), Regular (0,30 ponto) e Péssimo (0,00 ponto).
6.8.4. Para a função que se exigir o emprego de veículos, pertencentes ou sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, 
poderá ser excluído o candidato que demonstrar não possuir a necessária capacidade de manejo.
6.8.5. Para a realização da Prova Prática o candidato deve apresentar, obrigatoriamente, a Carteira Nacional de Habilitação para o cargo de 
Operador de Máquinas e Equipamentos (CNH Categoria C).
6.8.6. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo reserva-se o direito de, por razões de ordem técnica ou condições meteorológicas 
alterar a data e o local das provas práticas, comunicando essas alterações aos candidatos.
6.8.7. Em caso de impossibilidade de realização de todas as provas praticas na data prevista, a continuidade das mesmas fica automatica-
mente definida para o dia seguinte, a partir das 08h00min até o horário necessário para finalização das mesmas.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na 
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel 
do Oeste - SC, às 08h30min do dia 19/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acom-
panhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distancia-
mento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Paraíso – SC, da comissão organizadora 
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da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo na forma do disposto 
no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior nota na Prova Prática (Operador de Máquinas e Equipamentos);
c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
d) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
e) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
f) O candidato de maior idade;
g) Sorteio Público.
9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br 
e www.paraiso.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.
9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 09 e 10/06/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 21 e 22/06/2022;
d) No Resultado Preliminar da Prova Prática | No período de 28 e 29/06/2022;
e) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de28 e 29/06/2022;
f) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 
08/07/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos 
conforme a alínea “e”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, tra-
zendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos 
conforme a alínea “e” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância 
com o parecer emitido);
g) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 21 e 22/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão. 
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão pro-
vidos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais 
responsáveis pela elaboração da questão do Processo Seletivo.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos can-
didatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA PANDEMIA (COVID-19)
11.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante o 
andamento do Processo Seletivo, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações dos governos: municipal, 
estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do certame.
11.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização 
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Paraíso – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo Oeste 
de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
11.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes, 
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do mu-
nicípio realizador do certame;
b) Uso de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Auferir a temperatura corporal ao adentrar no local de aplicação das provas;
d) Higienizar as mãos com álcool 70%.
11.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o 
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seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
12. DO PROVIMENTO DO CARGO
12.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de 
exibirem:
a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem 
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) documento de Inscrição no órgão de Classe para os cargos de nível superior que assim exigir;
f) demais documentos solicitados pela Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, ou previstos em 
Instrução Normativa do Controle Interno e Legislação Municipal.12.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime 
Estatutário.
12.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paraíso – SC.
12.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As publicações sobre o Processo Seletivo serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Paraíso – SC e nos endereços eletrônicos: 
www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
13.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das pro-
vas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido 
deferida.
13.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Processo Seletivo em questão, serão resolvidos, conjuntamente, pela 
AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, conforme a legislação vigente.
13.4. A Prefeita do Município de Paraíso – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Processo Seletivo mediante 
casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
13.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo é o da Comarca de São Miguel do Oeste – SC.
13.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
13.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Vistado na Forma de Lei
Vanderson Ariel Filimberti | OAB/SC 27541
Procurador Jurídico

ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da 
AMEOSC.

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 04/05/2022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser 
feita por escrito, endereçada a Prefeita do Muni-
cípio de Paraíso – SC, protocolada em horário de 
expediente da Prefeitura, até o dia 23/05/2022.

Prazo para realização de inscrição 04/05/2022 a 02/06/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br
Apresentação dos documentos para candidatos 
considerados Pessoa com Deficiência (PcD) 04/05/2022 a 02/06/2022 Encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua 

Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC.
Prazo para realização de inscrição para candidato 
que requerer a isenção de taxa de inscrição 04/05/2022 a 23/05/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Antes dos recursos) 25/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento do pedido de isenção de taxa de 
inscrição

26 e 27/05/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de isenção de 
taxa de inscrição

31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

http://www.ameosc.org.br
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Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Após os recursos) 31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para pagamento da taxa de inscrição para 
o candidato que teve pedido de isenção de taxa 
indeferida

31/05 a 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Publicação das inscrições deferidas e indeferidas 08/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face de 
inscrição indeferida 09 e 10/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das inscrições indeferidas 14/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da homologação das inscrições 14/06/2022
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.
br, www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de condição especial para realização da 
prova objetiva

15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação do Ensalamento 15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Antes dos recursos)

20/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Defici-
ência (PcD)

21 e 22/06/2022 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do Decreto que regulamenta a Prova 
Prática 23/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de Pessoa com 
Deficiência (PcD)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Após recursos)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prova Objetiva 25/06/2022

A prova objetiva será realizada em local a ser in-
formado na publicação do ensalamento, conforme 
o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços 
eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net

Prova Prática 25/06/2022

A Prova Prática terá início às 13h00min. O local de 
aplicação da Prova Prática será informado na pu-
blicação do ensalamento, conforme o Cronograma 
do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: 
www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net

Publicação das Provas Objetivas aplicadas 27/06/2022 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito preliminar 27/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação do Resultado Preliminar das notas da 
Prova Prática 27/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
Resultado Preliminar das notas da Prova Prática 28 e 29/06/2022 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em face das 
questões da prova objetiva e do gabarito prelimi-
nar

28 e 29/06/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do Resultado Preliminar das notas da Prova 
Prática

07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do Resultado Final das notas da Prova 
Prática 07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das questões da prova objetiva e do gabarito 
preliminar

07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em objeção ao 
parecer do recurso interposto em face das ques-
tões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar

08/07/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

http://www.paraiso.atende.net
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http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
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Publicação do parecer de recurso em objeção 
ao parecer exarado preliminarmente em face 
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 
Preliminar

18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito final 18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Sessão Pública para correção dos cartões resposta 
e identificação dos candidatos 19/07/2022

Às 08h30min, na Sede da AMEOSC – Associação 
dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Cata-
rina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de 
São Miguel do Oeste – SC.

Publicação do Resultado Preliminar da prova 
objetiva 20/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
resultado preliminar da prova objetiva 21 e 22/07/2022 Pela internet, no site:

www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do resultado preliminar da prova objetiva 25/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do resultado final 25/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br, www.diariomunicipal.sc.gov.
br e www.paraiso.atende.net e também no Mural 
Público da Prefeitura de Paraíso – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência 
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, 
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polisse-
mia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânti-
cos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos e 
geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento sustentá-
vel, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS ENFERMEIRO(A):
1) Regulamentação da profissão e Código de Ética. 2) SUS - Princípios, diretrizes e normatização (Leis nº 8.080 e nº 8.142/90). 3) Diretri-
zes operacionais do pacto pela Saúde. 4) Atenção Básica. 5) Estratégia Saúde da Família. 6) Programa Nacional de Imunização: Tipos de 
vacinas, soros homólogos e heterólogos, Composição, conservação‐rede de frio, indicação e contraindicação, doses e vias de administração. 
7) Administração e Gerência de Serviços de Saúde e de Enfermagem em Saúde Coletiva. 8) Administração de medicamentos (noções de far-
macologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração). 9) Esterilização de materiais. 10) Consulta de enfermagem. 
11) Sistematização da Assistência de enfermagem. 12) Método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) no Processo de Enfermagem. 
13) Procedimentos de enfermagem. 14) Assistência Integral à Saúde da Criança: avaliação do crescimento e desenvolvimento, aleitamento 
materno, Controle de Doenças Diarreicas, infecções respiratórias agudas. 15) Assistência integral à Saúde do Adolescente. 16) Assistência 
Integral à Saúde da Mulher: Programa Nacional de Prevenção do Câncer de Mama Cérvico-Uterino. 17) Assistência Integral à Saúde do 
Adulto e do Idoso. 18) Assistência aos portadores de doenças Crônico Degenerativas. 19) Programa Nacional de atenção ao Diabético e ao 
Hipertenso. 20) Noções básicas de psicopatologia e psicofarmacologia. 21) Assistência Integral à Saúde do Portador de Doenças Transmissí-
veis. 22) Programa de prevenção e Assistência em Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); AIDS. 23) Epidemiologia: Doenças de Noti-
ficação Compulsória. 24) Indicadores de saúde. 25) Patologias. 26) Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 27) Programa Nacional 
de Controle da Hanseníase. 28) Educação em Saúde. 29) Noções de ética e cidadania e outros conceitos inerentes as atribuições do cargo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentu-
ação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das 
classes de palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspon-
dência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação prono-
minal; classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem; 
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de 

http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.ameosc.org.br
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
http://www.paraiso.atende.net
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Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS FISCAL TRIBUTÁRIO:
1) Código Tributário Municipal. 2) Código Tributário Nacional. 3) Constituição Federal. 4) Lei Complementar nº 116/2003 (ISSQN). 5) Direito 
Tributário: Conceito de tributo. 6) Dever fundamental de pagar tributo e dever de colaboração com a tributação. 7) Espécies tributárias. 
8) Competência tributária: critérios de outorga, distribuição da competência. 9) Imunidades tributárias: natureza, classificação, imunida-
des genéricas a impostos. 10) Princípios tributários: segurança jurídica, capacidade contributiva, igualdade tributária, praticabilidade da 
tributação. 11) Garantias da legalidade tributária, da irretroatividade e das anterioridades, vedação do confisco. 12) Legislação tributária: o 
papel dos diversos instrumentos legislativos; a lei complementar em matéria tributária. 13) Vigência, interpretação e aplicação da legislação 
tributária. 14) Capacidade, cadastro e domicílio tributários. 15) Constituição do crédito tributário: declarações do contribuinte e espécies 
de lançamento. 16) Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário. 17) Hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário e seus efeitos. 18) Exclusão do crédito tributário: isenção e anistia. 19) Extinção do crédito tributário: modalidades, pagamento, 
compensação, decadência e prescrição. 20) Indébito tributário e sua repetição. 21) Impostos federais: II, IE, IPI, IR, IOF, ITR. 22) Impostos 
estaduais e municipais: ICMS e ISS, IPTU.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
1) Noções de anatomia e fisiologia humana. Sinais vitais. 2) Necessidades humanas básicas: oxigenação, nutrição, dietética, hidratação, 
eliminações, medidas de higiene e conforto, e outras relacionadas à enfermagem. 3) Conhecimentos sobre microbiologia, parasitologia e 
epidemiologia. 4) Educação, prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade. 5) Preparo e manuseio de materiais: 
esterilização, higiene e profilaxia. 6) Doenças em geral: prevenção, sinais, sintomas, orientações, cuidados, atendimento aos pacientes, 
tratamento. 7) Assistência e procedimentos de enfermagem em exames. 8) Humanização no cuidado do paciente. 9) Preparo do leito, mo-
vimentação, transporte e contenção do paciente. 10) Assistência de enfermagem: rotinas, cuidados, técnicas e procedimentos em serviços 
básicos de saúde, bem como em clínica-cirúrgica, urgência e emergência e ao paciente crítico, terapia intensiva. 11) Farmacologia aplicada à 
enfermagem: cálculo e administração de medicação e soluções, bem como suas características e seus efeitos. 12) Prevenção de acidentes e 
primeiros socorros. 13) Noções básicas sobre as principais doenças de interesse para a saúde pública. 14) Saúde Pública: Políticas Nacionais 
de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na 
rede de atenção à saúde; Educação em saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; 
Humanização da Assistência à Saúde; Ações e programas de saúde; Noções de Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-
-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Saúde da criança, do escolar, 
do adolescente, da mulher, do homem e do idoso; DSTs, AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição 
infantil; Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública; Imunizações, imunologia e vacinas; Prevenção e Combate 
a Doenças; Direitos dos usuários da saúde. 15) Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 16) Biossegurança em saúde. 17) 
Responsabilidade ética e profissional em Enfermagem. 18) Legislação e conhecimentos sobre o SUS - Constituição Federal de 1988.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL ALFABETIZADO

LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de texto; coerência e coesão textual; ortografia; pontuação; acentuação gráfica; 
emprego da norma culta; classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal, crase; análise sintática.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:
1) Operação de máquinas pesadas, tais como: rolo compactador, retroescavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica, trator de pneu, 
pá-carregadeira, motoniveladora e outras. 2) Identificação das partes da máquina, lubrificação, limpeza e cuidados básicos preventivos. 3) 
Noções de mecânica: motor, sistema de transmissão, direção e freios. 4) Conservação dos equipamentos e máquinas. 5) Manutenção cor-
retiva e preventiva. 6) Manutenção mecânica de máquinas pesadas. 7) Conhecimentos básicos inerentes à área de atuação. 8) Atribuições 
do cargo. 9) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). 10) Código de Trânsito Brasileiro: Regras gerais de circulação; Normas 
Gerais de Circulação e Conduta; Regras de Preferência; Conversões; Dos pedestres e condutores não motorizados; Classificação das Vias; 
11) Decretos e demais normas do COTRAN. 12) Legislação de Trânsito: Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação 
dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Pena-
lidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. 13) Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; 
Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação. 14) Direção Defensiva: Direção Preventiva 
e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Aciden-
tes. 15) Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. 
16) Medidas para prevenção de acidentes de trabalho. 17) Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público 
interno e externo e colegas de trabalho. 18) Zelo pelo patrimônio público.

ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

ENFERMEIRO(A):
Dirigir o órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública; planejar, organizar, coordenar, executar e 
avaliar os serviços de assistência de enfermagem; prestar consultoria, auditoria e emitir parecer sobre matéria de enfermagem; exercer 
consultas de enfermagem, bem como cuidados diretos de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados à 
capacidade de tomar decisões imediatas; participar na elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos 
planos assistenciais de saúde; prescrever medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada 
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pela instituição de saúde; participar em projeto de construção ou reforma de unidades de internação; prevenir e controlar sistematicamente 
a infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões; participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sis-
temático de danos que possam ser causados aos pacientes, durante a assistência de enfermagem; participar na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; prestar assistência de enfermagem a gestante, parturiente 
puérpera e ao recém-nascido; participar dos programas e das atividades de assistência integral à saúde individual e grupos específicos, 
particularmente daqueles prioritários e de alto risco; acompanhar a evolução e o trabalho de parto, executar e assistir serviços de obstetrícia 
em situação de emergência e executar parto sem distorcia; participar de programas e atividades de educação sanitária visando à melhoria 
de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 
particularmente dos programas de educação continuada; participar dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 
acidentes e de doenças profissionais de trabalho; participar na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra referên-
cia do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar no desenvolvimento de tecnologia apropriada à assistência de saúde; 
prestar assistência à parturiente e ao parto normal; identificar as distóticas obstétricas e tomada de providência até chegada de médico; 
realizar episiotomia e episiografia, com aplicação de anestesia local quando necessária.

FISCAL TRIBUTÁRIO:
Atividade relacionada ao cumprimento de códigos tributário Municipal e Legislação e posturas Municipais, inclusive Fiscalização e outras 
atividades correlatas tais como: Proceder registros do movimento econômico para controle da arrecadação da Administração Municipal;
+Emitir aviso da execução Fiscal sobre contribuintes inadimplentes com a Fazenda Pública; Executar buscas e apreensões sobre mercadorias 
circulação, provenientes de diligências; Fiscalizar as obras em andamento, observando os dados nos projetos técnicos; Fiscalizar o comércio 
abundante, quanto seu registro junto a Fazenda Pública; Auxiliar as autoridades financeiras quanto ao incremento de receita do município, 
através de apontamento de registo específico; Executar outras tarefas inerentes ao cargo e/ou determinadas pelo superiores hierárquicos.

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:
Atividade qualificada de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de máquinas e equi-
pamentos, e outras atividades correlatas, dentre as quais: Operar máquinas e implementos agrícolas leves tais como: retroescavadeira, 
trator de pneus, carreta agrícola, distribuidor de adubo e outros similares; Fazer a regulagem dos maquinários, acoplar em implementos ao 
sistema mecanizado, abastecer os dispositivos do equipamento, operar as máquinas nas operações de aração, adubação, plantio, colheita 
e outras atividades agrícolas; Regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para possibilitar a acoplagem dos 
implementos mecânicos, selecionar os implementos desejados, separando os diversos tipos de acordo com a textura do solo e a espécie 
de cultura, para acopla-los ao trator, engatar as peças ao sistema mecanizado acionando os dispositivos do equipamento, para proceder a 
lavra da terra, abastecer os dispositivos do trator com adubos, sementes e outras substâncias, dosando-as nas quantidades determinadas 
para distribuí-la no solo durante as operações de preparo e plantio; Manobras as máquinas e equipamentos pelas áreas de serviços, mo-
vimentando-as dentro das técnicas exigidas e observadas as irregularidades do terreno, para efetuar um serviço de qualidade ideal; Fazer 
a manutenção das máquinas e implementos, abastecendo-os, limpando e lubrificando deus componentes e executando outras operações 
necessárias ao seu funcionamento para conservá-los em condições de uso; Registrar as operações realizadas anotando diariamente os tipos 
e os períodos de trabalhos, os processos utilizados, podendo ainda efetuar pequenos reparos nos equipamentos e implementos.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Atividade auxiliar, na área de enfermagem, junto ao indivíduo, família e comunidade visando a prevenção de doenças, promoção da recu-
peração da saúde, e outras atividades correlatas tais como: Prestar cuidados simples e direitos de enfermagem a pacientes em Postos de 
Saúde, ambulatórios e unidades sanitárias, auxiliando em sua higiene pessoal e na alimentação para proporcionar - lhe conforto e bem es-
tar; Recolher materiais em recipientes adequados seguindo rotina estabelecida para realização de exames; Efetuar chamada do paciente e o 
posicionamento adequado dos mesmos seguindo instruções recebidas para auxiliar o médico na realização de exames e consultas; Executar 
atividades de apoio, como a lavagem e o preparo de material para esterilização; Cuidar da coleta, limpeza e desinfestação de roupas; Manter 
material cirúrgico e odontológico em condições de limpeza, higiene e esterilização que permitem seu uso; Prepara materiais de curativos, 
suturas, amalgamas e outros necessários ao uso do médico ou dentista.

ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)

Para:
Comissão Organizadora do Processo Seletivo

Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº 
______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Processo Seletivo, 
Edital nº 01/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas 
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste 
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.

________________________ – _____, _____ de ____________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identida-
de n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na ___________
__________________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________, 
Estado _____, CEP n° _________________, inscrito no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 01/2022, do Poder Executivo Municipal de 
Paraíso - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de ____________________________________________________________
________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência _________________________________, CID 
nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.

Pede Deferimento.

_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)

ANEXO VI - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 301/2022
“Designa a Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Seletivos nº 001/2022 e nº 
002/2022, para cargos e empregos públicos, efetivos, permanentes e temporários, e dá outras providências.”
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Artigo 
64, Incisos VI, VIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, e demais legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores públicos municipais Liziane Frantz, matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41, Amanda Marcon, matrícula 
nº 2062-01, CPF nº 064.386.919-09, e Adriane Orso, matrícula nº 627-03, CPF nº 707.916.279-34, para, sob a Presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão Organizadora do Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Sele-
tivos nº 001/2022 e nº 002/2022, para admissão de pessoal para Cargo Público Efetivo, Emprego Público Permanente e cargos e empregos 
públicos temporários, do Município de Paraíso (SC), com a atribuição de auxiliar a Administração Municipal na organização, coordenação e 
fiscalização dos atos e procedimentos decorrentes dos respectivos editais.
Art. 2º À Comissão compete, especificamente, acompanhar e fiscalizar a publicação dos atos relacionados aos certames em curso, o pro-
cesso de inscrição e a realização das provas.
Art. 3º Em razão do cumprimento das atribuições e competências decorrentes desta Portaria, a Comissão poderá praticar os atos necessá-
rios e requisitar a disponibilização de recursos humanos, financeiros, materiais, além de equipamentos e instalações à conta do orçamento 
municipal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de abril de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de abril de 2022
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626-02 – Portaria nº 158/2002.

ANEXO VII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.

IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comis-
são Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos 
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Sele-
tivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das 
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classifi-
cação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da 
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de 
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá 
até 31 de dezembro de 2022.
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Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS 
PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, PODENDO 
SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE

Publicação Nº 3870816

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, 
PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO 
DE EXISTÊNCIA DE VAGAS VINCULADAS E/OU EXCEDENTE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES LEGALMENTE AFASTA-
DOS E PARA COMPOR RESERVA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei Com-
plementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de abril 
de 2017; TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo para Emprego Público destinado para 
contratação/admissão, de servidores por prazo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para atender à 
necessidade de excepcional interesse público, em razão de existência de vagas vinculadas e/ou excedente, para substituição temporária de 
servidores legalmente afastados e para compor reserva técnica do município de Paraíso, sob o Regime Jurídico Celetista e Regime Geral de 
Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o qual 
reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital do Processo Seletivo para Emprego Público é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei Complementar nº 017/2019, de 
28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017, e demais legislações 
vigentes.
1.1.2. O Processo Seletivo para Emprego Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Sele-
tivo para Emprego Público do Município de Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina 
- AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.
ameosc.org.br
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao Processo Seletivo para 
Emprego Público serão publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC e nos sites: www.ame-
osc.org.br e www.paraiso.atende.net
1.1.4. A inscrição no Processo Seletivo para Emprego Público implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições 
estabelecidas neste edital, sendo de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no edital e demais determinações 
referentes ao Processo Seletivo para Emprego Público para certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para prestar as 
provas e documentos necessários exigidos para o cargo por ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.4.1 A legislação Municipal a que se refere o subitem 1.1.1 está à disposição do candidato no site: www.paraiso.atende.net
1.1.5. O presente Processo Seletivo para Emprego Público é válido para o prazo de 01 (um) ano, a partir da data de homologação do resul-
tado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.1.6. São condições para participação no presente Processo Seletivo para Emprego Público:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações 
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo/função na data da admissão e provimento ao cargo;
e) Possuir aptidão física e mental para o exercício funcional respectivo.
1.1.7. O candidato deve comprovar a idade mínima de 18 anos e a escolaridade/habilitação exigida no edital no ato da contratação, sob 
pena de ser automaticamente eliminado do Processo Seletivo para Emprego Público.
1.1.8. As provas serão realizadas na modalidade Objetiva.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e esco-
laridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:
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Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Engenheiro Civil CR* R$ 8.805,87 20/40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Nutricionista CR* R$ 5.226,40 20/30/40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Agente de Combate a 
Endemias CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Agente Comunitário de 
Saúde** CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
** Por ocasião da convocação, o candidato deverá comprovar residência na área e micro área para a qual houver a necessidade.
1.2.2. Os valores do vencimento do quadro acima se referem a carga horária de 40 horas semanais para todos os cargos. Poderão haver 
contratações com carga horária diferente, conforme necessidade e previsão legal, com vencimento proporcional.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo para Emprego Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período 
das 09h00min do dia 04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.1.1. Das inscrições pela internet:
2.1.1.1. Para a inscrição pela internet o candidato deverá acessar o site www.ameosc.org.br no período de inscrição, e seguir os seguintes 
procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Fazer o cadastro do candidato se for primeiro acesso, caso este já seja cadastrado somente realizar o login para inscrição;
c) Preencher integralmente o Requerimento de Inscrição, conferir atentamente os dados informados e enviá-los via internet, seguindo as 
instruções;
d) Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PREFE-
RENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
2.1.2. Das inscrições presencial/on-line:
2.1.2.1. Os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, poderão realizar à sua inscrição presencial/on-line sendo que para tanto 
deverão se dirigir à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, durante o período das inscrições, 
em horário de expediente da Prefeitura.
2.1.2.2. Para a efetivação das inscrições presencial/on-line o candidato deverá estar munido de todos os documentos e informações neces-
sárias, sendo que o servidor municipal designado para realizar as inscrições presencial/on-line apenas transmitirá ao sistema de inscrição 
os dados e informações que lhe forem repassados pelo candidato que será o único responsável pela exatidão e correção das informações 
prestadas e demais atos relativos à sua inscrição.
2.1.2.3. Na oportunidade de realização da inscrição presencial/on-line será entregue ao candidato o Comprovante de sua Inscrição, bem 
como o Boleto Bancário referente a sua inscrição cujo pagamento é de inteira responsabilidade do candidato no período destinado para 
tanto, qual seja, até as 23h59min do dia 03/06/2022.
2.1.2.4. Só serão efetivadas as inscrições presencial/on-line dos candidatos que se dirigirem à Prefeitura Municipal de Paraíso, sito à Rua 
Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC durante o período das inscrições, em horário de expediente da Prefeitura.
2.2. As inscrições somente serão deferidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição que se dará pela baixa dos boletos, após 
o envio dos respectivos arquivos bancários ao sistema de gestão, pelo órgão executor do certame, sendo que este processo poderá acon-
tecer até a data de publicação das inscrições deferidas e indeferidas especificada no Cronograma do edital (Anexo I); ou pelo deferimento 
de solicitação de isenção da taxa de inscrição, nos termos do item 2.6 e seguintes deste edital.
2.3. O Município de Paraíso – SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não se responsabilizarão 
por solicitação de inscrição não recebida por falhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferên-
cia de dados, impressão de documentos ou pagamento da taxa de inscrição no prazo determinado, assim como não se responsabilizarão 
por inscrições indeferidas que não acusarem pagamento de boleto por vírus “malware” ou outros vírus que alterem o código de barras do 
boleto bancário, encaminhando o pagamento da inscrição para outras contas ou até mesmo impedindo a leitura do código de barra pela 
instituição bancária.
2.4. O candidato poderá inscrever-se para apenas 01 (um) cargo que trata o edital. Verificando-se mais de uma inscrição do mesmo candi-
dato será considerada válida a inscrição cujo pagamento foi realizado através do respectivo boleto e, havendo mais de uma inscrição paga 
pelo candidato, será considerada como válida apenas a inscrição paga mais recente.
2.5. O valor da taxa de inscrição é fixado de acordo com o nível de escolaridade exigido para o respectivo cargo, nos seguintes valores:

Escolaridade Valor R$

Ensino Superior R$ 100,00

Ensino Médio R$ 80,00
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2.5.1. O valor referente ao pagamento da inscrição não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Processo Seletivo para Emprego 
Público.
2.5.2. Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento bancário.
2.5.3. O pagamento da taxa de inscrição após o período determinado neste edital, à realização de qualquer modalidade de pagamento que 
não seja a quitação do boleto gerado e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado neste edital implicam o cancelamento da inscrição.
2.5.4. Em caso de inscrições erradas e pagamento das mesmas, o candidato não será ressarcido pelo pagamento efetuado incorretamente, 
sendo que é responsabilidade do candidato efetuar a sua inscrição para o cargo a qual pretende concorrer, corretamente.
2.6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (DOADORES DE SANGUE E/OU DE MEDULA):
2.6.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas pela Lei 
Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018 poderá requerer a isenção do pagamento 
da taxa de inscrição.
2.6.2. O requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição para Doadores de Sangue e/ou de Medula (Anexo IV) deverá ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo para Emprego Público, sendo que a entrega deverá ocorrer nos dias 04/05/2022 a 23/05/2022, período este designado 
para as inscrições, juntamente com os seguintes documentos:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do requerimento de inscrição;
c) No caso de candidato doador de sangue: documento comprobatório da condição de doador regular, em papel timbrado, com data, assina-
tura e carimbo da entidade coletora, expedido por banco de sangue público ou privado (autorizado pelo Poder Público) em que o candidato 
realizou a doação, constando, pelo menos, 03 (três) doações nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de publicação deste Edital. A 
declaração com a comprovação da condição de doador deverá ser expedida por entidade coletora oficial ou credenciada, discriminando a 
quantidade de doações e as datas em que foram realizadas. O candidato de outra unidade da federação, além de apresentar a declaração 
acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da entidade coletora como órgão oficial do 
estado de origem.
d) No caso de candidato doador de medula: documento comprobatório da condição de doador de medula óssea, em papel timbrado, com 
data, assinatura e carimbo da entidade coletora, expedido por entidade coletora oficial ou credenciada. O candidato de outra unidade da 
federação, além de apresentar a declaração acima referida, deverá apresentar declaração e/ou certidão que comprove o credenciamento da 
entidade coletora ou associativa como órgão oficial do estado de origem.
2.6.3. A entrega dos documentos referidos no item 2.6.2 também poderá ser feita por meio postal (SEDEX), com cópia autenticada em 
cartório, a ser encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados 
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público, devendo estar entregues no endereço citado até o dia 24/05/2022.
2.6.4. O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição e seu encaminhamento não ga-
rante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à apreciação da Comissão Organizadora.
2.6.5. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público avaliará o pedido de isenção e publicará sua decisão nos sites 
www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net no dia 25/05/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
2.6.6. O candidato cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
2.6.7. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada no dia 31/05/2022, até ás 23h59min, nos endereços eletrô-
nicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
2.6.8. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferidos poderão participar do presente 
Processo Seletivo para Emprego Público desde que efetuem o pagamento da taxa de inscrição até o dia 03/06/2022 às 23h59min, como os 
demais candidatos. O boleto para impressão em caso de indeferimento deverá ser acessado junto ao site www.ameosc.org.br.
2.6.9. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo 
estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente excluído do certame.
2.6.10. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, 
a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do certame, independentemente da fase em que se 
encontrar, aplicando-se ainda o disposto no Decreto Federal nº 83.936/79, art. 10, parágrafo único.
3. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento diferenciado para a realização das provas deverá solicitá-lo no ato de 
inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais necessários, bem como comprovar a necessidade de atendimento diferenciado, 
juntando documentos que atestem a necessidade do atendimento solicitado.
3.1.1. O candidato que necessitar de atendimento especial para fazer as provas deverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, imagem legível do Documento de Identificação original;
c) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e grau ou o nível de sua de-
ficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), 
que justifique o atendimento especial solicitado. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (CRM).
3.1.2. A solicitação de atendimento diferenciado será analisada pela Comissão Organizadora do certame e deferida desde que requerida no 
momento oportuno e devidamente comprovada, observando os critérios de viabilidade e razoabilidade, sendo os candidatos comunicados 
da decisão através de aviso publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net, conforme cronograma.
3.1.3. Para utilização de aparelho auditivo durante a realização da prova o candidato deverá seguir o que pede o item 3.1.1.
3.1.4. Não haverá prova em braile; o candidato com deficiência visual deverá requerer prova ampliada ou um fiscal ledor.
3.1.5. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá informar tal situação no momento de sua 
inscrição e, no dia de aplicação das provas deverá providenciar acompanhante, maior de idade, que ficará com a guarda e responsabilidade 
do lactente. Nos horários necessários, a candidata será acompanhada por um fiscal até o local onde se encontra a criança, sendo que o 
tempo destinado à amamentação não será acrescido ao horário da prova da candidata.
4. DAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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4.1. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever no presente Processo Seletivo para Emprego Público, concorrendo 
em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo-lhes reservado 5% das vagas a serem contratadas por cargo/função, em 
consonância com o disposto no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999 e Decreto nº 
9.508 de 24 de setembro de 2018.
4.1.1. Para fins de definição de pessoa com deficiência será observado o disposto no artigo 4º do Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 
1999.
4.1.2. Considerando o percentual de vagas reservadas para pessoas com deficiência, fica assegurada à pessoa com deficiência a 20ª vaga 
de cada cargo/função e após, a vaga 40ª, 60ª e assim sucessivamente.
4.2. O candidato considerado pessoa com deficiência que desejar concorrer nesta condição, deverá encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito 
à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público, em 
horário de expediente da Prefeitura, durante o prazo de inscrição:
a) Requerimento de pessoa com deficiência, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Anexo V;
b) Laudo médico (via original e cópia) firmado por especialista na área, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico de-
verá estar legível, sob pena de invalidação. Após a conferência dos documentos, ficarão retidas na prefeitura somente as cópias, os originais 
serão devolvidos ao candidato.
4.2.1. A entrega dos documentos referidos nas alíneas a e b do item 4.2, também poderá ser feita por meio postal, através de Sedex, a ser 
encaminhado à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua Alcides Zanin, nº 593, Centro, CEP: 89.906-000, Paraíso – SC, aos cuidados da Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público, contendo apenas cópias autenticadas em cartório, devendo estar entregues no 
endereço citado até o dia 03/06/2022.
4.3. Os requerimentos de inscrição como pessoa com deficiência serão avaliados pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo para 
Emprego Público do Município de Paraíso - SC e a decisão proferida será publicada nos sites www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net 
no dia 20/06/2022, não sendo encaminhada resposta individual ao candidato.
4.3.1. O candidato cujo requerimento para concorrer como pessoa com deficiência for indeferido poderá interpor recurso no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio do 
endereço eletrônico www.ameosc.org.br.
4.3.2. A relação dos pedidos para concorrer como pessoa com deficiência deferidos, após recurso, será divulgada no dia 24/06/2022, nos 
endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
4.4. No momento da homologação do resultado do Processo Seletivo para Emprego Público será publicada lista especifica dos candidatos 
deferidos como pessoa com deficiência, os quais figurarão também na lista de classificação geral do cargo/função.
4.5. Se aprovado no presente Processo Seletivo para Emprego Público, o candidato deverá submeter-se à perícia da Junta Médica Oficial do 
Município de Paraíso – SC, que terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como pessoa com deficiência ou não e, sobre o grau de 
deficiência, que determinará estar ou não, o candidato, capacitado para o exercício do cargo.
4.6. A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito da vaga reservada para pessoa com 
deficiência.
4.7. A pessoa com deficiência não está isenta do recolhimento da taxa de inscrição.
4.8. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do certame em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos 
critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do Processo Seletivo para Emprego Público.
4.9. Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar pedido de readaptação ou aposentadoria 
por invalidez, salvo nos casos de agravamentos previstos pela legislação competente.
4.10. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase deste Processo 
Seletivo para Emprego Público, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato.
4.11. O candidato que no dia da prova necessitar de atendimento diferenciado em função de sua deficiência, deverá fazer solicitação na 
data da inscrição, seguindo o que dispõe o item 3 e seus subitens.
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições que preencherem todas as condições estabelecidas neste Edital serão homologadas, sendo expedido documento constan-
do a relação das inscrições deferidas e daquelas indeferidas, o qual será publicado nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br, www.
diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.atende.net
5.2. Da divulgação das inscrições indeferidas, os candidatos poderão interpor recursos no prazo estabelecido no cronograma do edital, via 
on-line, através do site www.ameosc.org.br expondo as razões da discordância do indeferimento de sua inscrição, bem como comprovando 
a inexistência da razão apontada para o indeferimento.
6. DAS PROVAS
6.1. Da Prova Objetiva
6.1.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
6.1.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 13h30min.
6.1.1.2. O fechamento dos portões será às 14h10min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, 
sob qualquer alegação.
6.1.1.3. Não será permitido o ingresso na sala de aplicação de provas após às 14h20min.
6.1.1.4. Após o fechamento dos portões, os candidatos terão 10 (dez) minutos para ingressar na sala de aplicação das provas, sendo que 
após as 14h20min não mais será permitida a entrada de candidatos nas salas de prova.
6.1.1.5. A prova objetiva terá início às 14h30min e término às 17h00min.
6.1.1.6. Não será permitido o uso do banheiro após o encerramento da prova e entrega do cartão resposta ao fiscal de sala.
6.1.2. A relação das salas será publicada após a homologação das inscrições nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.1.3. A prova objetiva será realizada em uma única etapa, e terá a duração de 02h30min incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta, e será composta de questões objetivas com quatro alternativas de resposta para cada uma delas, das quais somente UMA será a 
correta e deverá ser preenchida conforme instruções que constarão no Cartão Resposta e na 1ª página do Caderno de Provas.
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6.1.3.1. As questões da prova objetiva versarão sobre questões de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais.
6.1.3.2. A prova será composta de 20 (vinte) questões.
6.1.3.3. Os conteúdos programáticos sobre os quais versarão as questões da prova objetiva estão publicados no Anexo II do presente edital.
6.2. DA PROVA OBJETIVA (Modalidade A):
6.2.1. Serão aplicadas provas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais para os cargos de Agente de Com-
bate a Endemias, Agente de Saúde, Engenheiro Civil e Nutricionista, conforme tabela a seguir:

Provas Nº de Questões Peso Total de Pontos por Disciplina Nota mínima do conjunto 
provas 1, 2 e 3.

1► Conhecimentos Especí-
ficos 14 0,50 7,00

4,002► Língua Portuguesa 03 0,50 1,50

3► Conhecimentos Gerais 03 0,50 1,50

TOTAL 20 - 10,00 -

6.2.2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 4,00 (quatro) pontos, no conjunto das provas 1, 2 e 
3 (na soma das notas de Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais), conforme tabela acima.
6.3. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA:
6.3.1. Os candidatos deverão comparecer no local designado para a realização das provas objetivas no horário e data estabelecidos neste 
edital, munidos de documento de identificação original (com fotografia), sob pena de não ser permitida sua entrada à sala de aplicação das 
provas.
6.3.2. Será vedado o acesso ao portão de entrada do local de prova ao candidato que se apresentar após o horário determinado no item 
6.1.1.2, mesmo que o início da prova tenha sido postergado por motivo de força maior.
6.3.3. Serão considerados documentos de identificação: carteira de identidade, carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secre-
tarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação.
6.3.3.1. Caso o candidato não apresente, no dia de realização das provas, documento de identificação original, por motivo de perda, furto 
ou roubo, deverá ser apresentado o documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, com data não superior a 30 dias da 
data da realização da prova do Processo Seletivo para Emprego Público.
6.3.3.2. Só serão aceitos documentos no prazo de validade e em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e sua assinatura.
6.3.4. Para a realização da prova objetiva o candidato receberá um caderno de questões e um Cartão Resposta.
6.3.4.1. O candidato deverá apor no Cartão Resposta, em local próprio, seu nome legível, nº do documento de identidade e assinatura, bem 
como as suas respostas por questão, preenchendo por completo o campo que se refere à alternativa que julgar correta, de acordo com as 
instruções constantes no próprio Cartão Resposta e na primeira folha do Caderno de Provas.
6.3.4.2. No Cartão Resposta de todos os candidatos constarão as assinaturas dos fiscais e dos últimos três (03) candidatos de cada sala.
6.3.5. Antes de iniciar a resolução da prova o candidato deve conferir se o caderno de questões corresponde ao cargo para que se inscreveu, 
se está impresso sem falhas ou defeitos que possam comprometer a resolução da prova e se esta corretamente numerado.
6.3.6. O candidato deverá conferir no seu Cartão Resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova constante 
no caderno de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 
do candidato a conferencia do tipo de prova constante no Cartão Resposta e no Caderno de Prova.
6.3.6.1. Forma correta de preencher o Cartão Resposta:
6.3.7. As respostas das questões da prova objetiva deverão ser transcritas para o Cartão de Resposta, conforme as instruções constantes na 
capa do Caderno de Provas e no próprio Cartão Resposta, devendo o candidato utilizar apenas caneta esferográfica com a tinta nas cores 
azul ou preta, indelével e feita de material transparente.
6.3.8. O Cartão Resposta é insubstituível.
6.3.9. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas contidas neste Edital, não sendo permitido que as marcações sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de que o 
candidato tenha solicitado condição especial para esse fim, que no caso, o candidato será acompanhado por fiscal designado pela Comissão 
Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público.
6.3.10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta.
6.3.11. Serão consideradas marcações incorretas e atribuída nota 0,00 (zero) à questão da prova objetiva que estiver em desacordo com 
este Edital e com o Cartão Resposta, tais como: cuja resposta não coincida com o gabarito oficial; contenha dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente, ou não estiver preenchida no Cartão Resposta.
6.3.12 A prova será corrigida unicamente pela marcação feita no Cartão Resposta, através de leitura digital, e não terão validade quaisquer 
anotações feitas no Caderno de Prova.
6.3.13. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, entregará ao fiscal de sala o Cartão Resposta.
6.3.13.1. O Caderno de Provas poderá ser levado pelo candidato após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova ob-
jetiva.
6.3.14. Só será permitido ao candidato entregar seu Cartão Resposta após transcorrido, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da prova 
objetiva.
6.3.15. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal.
6.3.16. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas.
6.3.17. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão apor suas assinaturas no local indicado nos Cartões Res-
posta de todos os candidatos da sala.
6.3.17.1. Os últimos 03 (três) candidatos juntamente com os fiscais de sala deverão invalidar o Cartão Resposta entregue em branco, apon-
do suas assinaturas no local indicado.
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6.3.17.2. Posteriormente procederão ao preenchimento da Ata na qual constarão as ocorrências relativas à prova, tais como: candidatos 
faltantes, Cartões Resposta com questões deixadas em branco, Cartões Resposta deixados em branco e demais anotações que considerarem 
necessárias.
6.3.17.3. Após a realização das etapas anteriores, os fiscais de sala juntamente com os 03 (três) últimos candidatos e com pelo menos um 
membro da Comissão Organizadora da AMEOSC, lacrarão os envelopes, nos quais estarão acondicionados os Cartões Resposta, bem como 
a assinatura destes envelopes, os quais serão deslacrados somente em sessão pública conforme data e horário descritos no cronograma.
6.3.17.4. Caso o candidato que seja um dos 03 (três) últimos a entregar a prova objetiva descumpra o item 6.3.17 e seus subitens será 
DESCLASSIFICADO do processo de seleção.
6.3.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas, informações refe-
rentes ao conteúdo das provas.
6.3.19. O Caderno de Provas e os gabaritos preliminares serão publicados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior ao dia da 
realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
6.3.20. Os candidatos que terminarem suas provas não poderão permanecer no local de aplicação de provas e nem utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estejam realizando as provas, tampouco reunir-se em aglomeração com outras pessoas.
6.3.21. Os locais de provas estarão disponíveis nos endereços eletrônicos www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net. É responsabi-
lidade do candidato a verificação prévia dos locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de 
retificações.
6.3.22. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, não assumem qualquer 
responsabilidade quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas.
6.4. MATERIAIS PERMITIDOS NO LOCAL DE PROVA:
6.4.1. Para a realização da prova o candidato deverá ter consigo:
a) Documento de identificação;
b) Caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, indelével e feita de material transparente;
c) Recipiente sem qualquer etiqueta ou rótulo para acondicionar água.
6.4.2. Recomenda-se ao candidato que não leve para o local de prova qualquer material não citado no item 6.4.1. Se os trouxer, deve en-
tregar todos os materiais, equipamentos e utensílios não autorizados aos fiscais da sala no momento de acesso a sala de provas.
6.4.3. O Município de Paraíso - SC e a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC não assumem qualquer 
responsabilidade pelo extravio de qualquer material trazido ao local de prova.
6.5. É VEDADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
a) Ingerir qualquer tipo de alimentos, exceto água que deverá estar acondicionada em embalagem sem qualquer etiqueta ou rótulo;
b) Fumar;
c) Comunicação entre os candidatos;
d) Consulta a materiais (livros, revistas, apostilas, entre outros);
e) Portar ou usar qualquer equipamento eletrônico, como telefone celular, tablet, notebook, bip, calculadora, máquina fotográfica, entre 
outros;
f) Uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares;
g) Não será permitido a aglomeração de pessoas, bem como o compartilhamento de bebidas e alimentos.
6.6. SERÁ EXCLUÍDO DO CERTAME O CANDIDATO QUE:
a) Apresentar-se após o horário estabelecido;
b) Apresentar-se em local diferente;
c) Não comparecer às provas;
d) Não apresentar documento de identificação;
e) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas;
g) Ausentar-se da sala de provas levando Cartão Resposta ou outros materiais não permitidos;
h) Estiver portando armas;
i) Lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação com outros candidatos;
k) For surpreendido utilizando-se de livro, anotação e impressos ou fazendo uso de qualquer tipo de aparelho (calculadora, bip, telefone 
celular, relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos simila-
res), bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
m) Não assinar o Cartão Resposta (gabarito).
6.6.1. Os aparelhos eletrônicos e pertences dos candidatos deverão ser acondicionados em embalagem fornecida pelo fiscal de sala no 
momento do ingresso à sala de provas, e assim permanecerão até a saída do candidato do local de prova.
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A correção do cartão resposta do candidato será realizada através do processo de leitura digital, em Sessão Pública a ser realizada na 
Sede da AMEOSC – Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de São Miguel 
do Oeste - SC, às 09h00min do dia 19/07/2022, com a projeção das notas em telão para que todos os presentes na sessão possam acom-
panhar a correção, bem como a identificação do candidato.
7.1.1. Em vista da pandemia de COVID-19 a sessão referida no item 7.1 será realizada com possibilidade de presença limitada ao distancia-
mento interpessoal mínimo exigido conforme Legislação Estadual vigente e desde que respeitadas as demais medidas sanitárias previstas.
7.2. As notas apresentadas na sessão pública serão preliminares e poderão sofrer alterações.
7.3. A publicação do resultado preliminar ocorre conforme cronograma do edital, na qual já constarão os critérios de desempate.
7.4. A sessão será filmada e acompanhada pelos membros da comissão organizadora do município de Paraíso – SC, da comissão organiza-
dora da AMEOSC e por todos os candidatos e interessados, devendo assinar lista de presença.
8. DO EMPATE NA NOTA FINAL
8.1. Ocorrendo empate no resultado final das provas, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que tiver:
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, o mais velho até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo para Emprego Público 
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na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei Federal nº 10. 741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) Maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa;
d) Maior número de acertos na prova de Conhecimento Gerais;
e) O candidato de maior idade;
f) Sorteio Público.
9. DOS GABARITOS: PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
9.1. O gabarito preliminar será divulgado até às 23h59min do primeiro dia útil após a realização das provas nos sites: www.ameosc.org.br 
e www.paraiso.atende.net, enquanto o gabarito definitivo será publicado, conforme cronograma do edital, nos mesmos endereços.
9.2. Da publicação do gabarito definitivo não caberá qualquer outro tipo de revisão ou recurso administrativo.
10. DOS RECURSOS
10.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) No indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição | No período de 26 e 27/05/2022;
b) No indeferimento da inscrição | No período de 09 e 10/06/2022;
c) No indeferimento do pedido de Pessoa com Deficiência | No período de 21 e 22/06/2022;
d) Na formulação das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 28 e 29/06/2022;
e) No parecer dos recursos interpostos em face das questões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar divulgado | No período de 
08/07/2022 (OBS: Somente serão apreciados os recursos interpostos em face de pareceres de questões que já foram alvo de recursos 
conforme a alínea “d”, bem como recursos que apresentem fundamentadamente a discordância com os termos do parecer exarado, tra-
zendo o devido embasamento e justificativa que contrapõe o parecer recorrido. Recursos contra questões que não foram alvo de recursos 
conforme a alínea “d” não serão apreciados, assim como aqueles que não apresentem a devida fundamentação em relação a discordância 
com o parecer emitido);
f) No Resultado Preliminar da Prova Objetiva | No período de 21 e 22/07/2022.
10.2. Os recursos deverão ser interpostos conforme o Cronograma do edital (Anexo I).
10.3. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
10.4. Os recursos deverão ser interpostos via on-line, pelo sistema.
10.4.1. Para a interposição de recurso via on-line o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
a) Acessar o endereço eletrônico: www.ameosc.org.br e clicar no link Concursos Públicos;
b) Acessar a “Área do Candidato”;
c) Clicar em “Recursos”;
d) Preencher on-line o formulário de recursos e enviá-lo via internet, seguindo as instruções nele contidas;
e) Os recursos interpostos a diferentes questões devem ser formulados em diferentes formulários, sendo, um formulário para cada questão. 
Caso o candidato apresentar recurso de mais de uma questão num mesmo formulário o mesmo NÃO será apreciado.
10.4.2. Nenhum recurso será apreciado fora dos prazos estipulados por esse edital.
10.4.2.1. O recurso/requerimento interposto fora do respectivo prazo ou em branco não será conhecido e os inconsistentes não serão pro-
vidos.
10.4.2.2. Se na análise dos recursos resultar anulação de questões, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos 
do referido cargo, independentemente de terem recorrido.
10.5. Os recursos que dizem respeito às provas e aos resultados dela decorrentes serão analisados e dado o parecer pelos profissionais 
responsáveis pela elaboração da questão do Processo Seletivo para Emprego Público.
10.5.1. Não serão aceitos pedidos ou recursos encaminhados de forma diferente dos procedimentos especificados no edital.
10.5.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado conforme o cronograma deste edital, no site www.ameosc.org.br.
10.5.3. Se houver alteração do gabarito preliminar, por força de impugnações ou recursos considerados procedentes, os gabaritos dos can-
didatos do referido cargo serão corrigidos de acordo com as alterações efetuadas pela Comissão Organizadora da AMEOSC.
10.5.4. Não serão aceitas sobreposições de recursos apresentados pelo mesmo candidato com finalidade de acrescentar ou modificar a 
redação, argumentação ou comprovação ao requerimento anterior, independentemente de vigência de prazo.
10.5.5. A decisão exarada nos recursos pela Comissão Organizadora da AMEOSC é irrecorrível na esfera administrativa.
11. DA PANDEMIA (COVID-19)
11.1. Devido à pandemia do COVID-19, a AMEOSC e o município reservam-se o direito de tomar medidas protetivas e preventivas durante 
o andamento do Processo Seletivo para Emprego Público, visando à saúde e o direito coletivo de todos os envolvidos, seguindo orientações 
dos governos: municipal, estadual e federal, assim como, orientações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Organizadora do 
certame.
11.2. Diante da situação excepcional de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, as datas previstas neste Edital para realização 
das provas poderão ser alteradas, não se responsabilizando o município de Paraíso – SC e/ou a Associação dos Municípios do Extremo Oeste 
de Santa Catarina - AMEOSC pelos possíveis adiamentos decorrentes de força maior.
11.3. O candidato deverá observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de contaminação e disseminação do COVID-19 vigentes, 
observando os protocolos definidos na esfera federal e estadual e, principalmente, no âmbito do município realizador do certame.
Nesse sentido, ORIENTA-SE aos candidatos:
a) Manter o distanciamento interpessoal mínimo exigido pela legislação vigente e, principalmente conforme orientações sanitárias do mu-
nicípio realizador do certame;
b) Uso de máscara de proteção facial, industriais ou caseiras em todos ambientes dos recintos de aplicação de provas;
c) Auferir a temperatura corporal ao adentrar no local de aplicação das provas;
d) Higienizar as mãos com álcool 70%.
11.4. O candidato que não observar as medidas sanitárias de segurança vigentes no município realizador do certame não terá permitido o 
seu acesso ao local das provas e, se já estiver adentrado ao local e desrespeitar tais medidas será desclassificado do processo de seleção.
12. DO PROVIMENTO DO CARGO
12.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
12.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de 
exibirem:
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a) cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares, ás expensas do candidato, a serem 
determinadas pelo serviço Médico do Município;
c) alvará de folha corrida judicial, para efeitos criminais, fornecidos pelo Foro de residência do candidato;
d) declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) documento de Inscrição no órgão de Classe para os cargos de nível superior que assim exigir;
f) demais documentos solicitados pela Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, ou previstos em 
Instrução Normativa do Controle Interno e Legislação Municipal.12.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime 
Estatutário.
12.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto a Divisão de Pessoal e Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paraíso – SC.
12.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. As publicações sobre o Processo Seletivo para Emprego Público serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Paraíso – SC e nos 
endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
13.2. São impedidos de atuar como membros de quaisquer das comissões deste certame ou de ser responsáveis pela elaboração das pro-
vas, cônjuges, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido 
deferida.
13.3. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange ao Processo Seletivo para Emprego Público em questão, serão resolvidos, 
conjuntamente, pela AMEOSC - Associação dos Municípios do Extremo Oeste, SC, e pela Prefeitura Municipal de Paraíso – SC, conforme a 
legislação vigente.
13.4. A Prefeita do Município de Paraíso – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou cancelar o Processo Seletivo para Em-
prego Público mediante casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
13.5. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo Seletivo para Emprego Público é o da Comarca de São 
Miguel do Oeste – SC.
13.6. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Conteúdo Programático;
ANEXO III – Atribuições dos Cargos;
ANEXO IV – Requerimento isenção taxa de inscrição;
ANEXO V – Requerimento Pessoa com Deficiência;
ANEXO VI – Portaria, que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
ANEXO VII – Resolução, que nomeia a Comissão Organizadora da AMEOSC.
13.7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

Vistado na Forma de Lei
Vanderson Ariel Filimberti | OAB/SC 27541
Procurador Jurídico

ANEXO I - CRONOGRAMA
OBS: O presente cronograma é provisório, estando sujeito a alterações que, se ocorrerem, serão publicadas nos sites do município e da 
AMEOSC.

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 04/052022

Em caso de impugnação do edital, esta deverá ser 
feita por escrito, endereçada a Prefeita do Muni-
cípio de Paraíso – SC, protocolada em horário de 
expediente da Prefeitura, até o dia 23/05/2022.

Prazo para realização de inscrição 04/05/2022 a 02/06/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br
Apresentação dos documentos para candidatos 
considerados Pessoa com Deficiência (PcD) 04/05/2022 a 02/06/2022 Encaminhar à Prefeitura de Paraíso, sito à Rua 

Alcides Zanin, nº 593, Centro, Paraíso – SC.
Prazo para realização de inscrição para candidato 
que requerer a isenção de taxa de inscrição 04/05/2022 a 23/05/2022 Pela internet, no site: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Antes dos recursos) 25/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento do pedido de isenção de taxa de 
inscrição

26 e 27/05/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de isenção de 
taxa de inscrição

31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de isenção da taxa de 
inscrição (Após os recursos) 31/05/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net

http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
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Prazo para pagamento da taxa de inscrição para 
o candidato que teve pedido de isenção de taxa 
indeferida

31/05 a 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Último prazo para pagamento da taxa de inscrição 03/06/2022 O boleto deverá ser acessado junto ao site: www.
ameosc.org.br

Publicação das inscrições deferidas e indeferidas 08/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face de 
inscrição indeferida 09 e 10/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das inscrições indeferidas 14/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da homologação das inscrições 14/06/2022
Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.
br, www.diariomunicipal.sc.gov.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação do deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de condição especial para realização da 
prova objetiva

15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação do Ensalamento 15/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Antes dos recursos)

20/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face do 
indeferimento dos pedidos de Pessoa com Defici-
ência (PcD)

21 e 22/06/2022 Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do indeferimento do pedido de Pessoa com 
Deficiência (PcD)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação da relação de deferimento ou indefe-
rimento dos pedidos de Pessoa com Deficiência 
(PcD) (Após recursos)

24/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prova Objetiva 25/06/2022

A prova objetiva será realizada em local a ser in-
formado na publicação do ensalamento, conforme 
o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços 
eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.
atende.net

Publicação das Provas Objetivas aplicadas 27/06/2022 Até às 23h59min, no site: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito preliminar 27/06/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Prazo para interposição de recurso em face das 
questões da prova objetiva e do gabarito prelimi-
nar

28 e 29/06/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso interposto em 
face das questões da prova objetiva e do gabarito 
preliminar

07/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Prazo para interposição de recurso em objeção ao 
parecer do recurso interposto em face das ques-
tões da Prova Objetiva e do Gabarito Preliminar

08/07/2022
Pela internet, no site:
www.ameosc.org.br

Publicação do parecer de recurso em objeção 
ao parecer exarado preliminarmente em face 
das questões da Prova Objetiva e do Gabarito 
Preliminar

18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do gabarito final 18/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net

Sessão Pública para correção dos cartões resposta 
e identificação dos candidatos 19/07/2022

Às 09h00min, na Sede da AMEOSC – Associação 
dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Cata-
rina, sito à Rua Osvaldo Cruz, n° 167, Centro de 
São Miguel do Oeste – SC.

Publicação do Resultado Preliminar da prova 
objetiva 20/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br e 

www.paraiso.atende.net

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
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http://www.ameosc.org.br
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
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http://www.ameosc.org.br
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Prazo para interposição de recurso em face do 
resultado preliminar da prova objetiva 21 e 22/07/2022 Pela internet, no site:

www.ameosc.org.br
Publicação do parecer de recurso interposto em 
face do resultado preliminar da prova objetiva 25/07/2022 Até às 23h59min, nos sites: www.ameosc.org.br

Publicação do resultado final 25/07/2022

Até às 23h59min, nos sites:
www.ameosc.org.br, www.diariomunicipal.sc.gov.
br e www.paraiso.atende.net e também no Mural 
Público da Prefeitura de Paraíso – SC.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL SUPERIOR

LÍNGUA PORTUGUESA A Comunicação: linguagem, texto e discurso; o texto, contexto e a construção dos sentidos; Coesão e coerência 
textuais; Intertextualidade e polifonia; A Língua: norma culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria; Língua padrão: ortografia, 
acentuação e pontuação; Semântica: denotação e conotação; figuras de linguagem; sinonímia, antonímia, homonímia, parônima; polisse-
mia e ambiguidade; Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras; classes de palavras: flexões, emprego e valores semânti-
cos, com ênfase em verbos, pronomes, conjunções e preposições; Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas; concordância 
nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase; sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo (figurado). Vícios de linguagem.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Fundamentos e aspectos socioeconômicos, culturais, artísticos, históricos, políticos e 
geográficos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município. Atualidades nos assuntos atuais de diversas áreas, tais como: política, 
economia, sociedade, educação, esportes, tecnologia, segurança pública, saúde, justiça, relações internacionais, desenvolvimento sustentá-
vel, problemas e fenômenos ambientais, cidadania e direitos humanos do mundo, do Brasil, de Santa Catarina e do Município.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS ENGENHEIRO CIVIL:
1) Programação, Controle e Acompanhamento de Obras: Orçamento e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento 
e controle físico-financeiro. Acompanhamento e aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, controle de materiais). Critérios de 
Medição de Obras. BDI e encargos sociais incidentes em orçamentos de obras. Sistema de gestão da qualidade. Produtividade na cons-
trução civil. Orçamento e cronograma de obras públicas. 2) Licitação de Obras Públicas: Projeto básico e projeto executivo. Orçamento de 
referência para licitação. Contratos e aditivos. Princípios de planejamento e de orçamento público. 3) Avaliação de Imóveis: Avaliação de 
imóveis urbanos e rurais com o uso de tratamento científico, segundo a NBR 14.653 - Partes 1, 2, 3 e 4. 4) Edificações: Engenharia e Ar-
quitetura residencial (residências isoladas, edifícios de apartamentos, condomínios horizontais e verticais, habitação social). Noções gerais 
de engenharia e arquitetura de edificações públicas para uso administrativo, educacional, esportivo, turístico e cultural, hospitais e postos 
de saúde, restaurantes populares, cadeias e presídios. Sondagem e fundações. Estrutura. Instalações Elétricas. Instalações hidrossanitárias. 
Prevenção de incêndios. Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Memorial descritivo e especificações técnicas 
de materiais e serviços. Acessibilidade. Construção industrializada. Critérios e parâmetros de desempenho (NBR 15.575). Noções de patri-
mônio histórico e de legislação urbanística. Sistemas construtivos não tradicionais para edificações comerciais: pré-moldados em concreto, 
steel-framing, modular em aço. 5) Perícias: Vistoria de obras e de edifícios. Vícios e patologias de construção. Recuperação de estruturas 
e de edificações. Responsabilidade técnica. 6) Saneamento Ambiental: Sistemas de abastecimento de água (captação, tratamento, trans-
porte e distribuição). Sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Coleta, tratamento e disposição de resíduos 
sólidos. Sistemas de drenagem urbana (macrodrenagem e microdrenagem). Marco regulatório. Estudos de viabilidade em saneamento. 7) 
Pavimentação e Terraplenagem: Geometria de vias urbanas e estradas. Especificação e dimensionamento de pavimentos. Vistoria, recupe-
ração e conservação de pavimentos. Corte e aterro. Jazidas e bota fora. Equipamentos para transporte, desmonte e compactação de solo. 
8) Planejamento e Mobilidade Urbana: Noções de legislação e instrumentos urbanísticos. Sistema Viário (caracterização e hierarquização 
de vias). Transporte Público (modais, planejamento e operação, estudos de viabilidade). 9) Urbanização: Parcelamento do solo (condições 
e restrições para parcelamento). Infraestrutura para urbanização de glebas (abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário, 
pavimentação, drenagem, rede de distribuição de energia e iluminação pública). Urbanização de assentamentos precários. Regularização 
fundiária. Noções de sistema cartográfico e de geoprocessamento. Acessibilidade a deficientes. 10) Gestão de Manutenção Predial: Tipos de 
Manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). Engenharia de Manutenção. Indicadores de Performance de Manutenção. Manutenção e ges-
tão de ativos patrimoniais. 11) Meio Ambiente: Licenças ambientais. Outorgas para uso de recursos hídricos. Áreas de proteção permanente 
e de proteção ambiental. 12) Gestão de Projetos: Conceito de projeto, programa e processo. Gerenciamento de escopo, tempo, custos e 
recursos humanos alocados em projetos. Métricas de desempenho do projeto. Noções de análise de risco.

NUTRICIONISTA:
1) Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos desde compras, recep-
ção, estocagem e distribuição de gêneros; saneamento e segurança na produção de alimentos; aspectos físicos; métodos de conservação; 
técnica de higienização da área física; equipamentos e utensílios. 2) Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química. 3) Ca-
racterísticas organolépticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. 4) Higiene dos alimentos, parâmetros 
e critérios para o controle higiênico-sanitário. 5) Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais 
e especiais. 6) Leis da alimentação. 7) Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, 
fontes alimentares e interação. 8) Nutrição materno-infantil: crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. 9) Gestação e lactação, 
nutrição do lactente e da criança de baixo peso. 10) Desnutrição na infância. 11) Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário 
e Banco de Leite Humano. 12) Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição pro-
téico-calórica, anemias e carências nutricionais. 13) Vigilância nutricional. 14) Atividades de nutrição em programas integrados de saúde 
pública. 15) Avaliação nutricional. 16) Epidemiologia da desnutrição protéicocalórica. 17) Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes 
faixas etárias. 18) Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na 
EMTN. 19) Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. 20) Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e dis-
tribuição. 21) Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. 22) Indicadores de saúde. 23) Sistema de notificação e de vigilância 

http://www.ameosc.org.br
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epidemiológica e sanitária. 24) Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento. 25) Planejamento e programação 
local de saúde. 26) Distritos sanitários e enfoque estratégico. 27) Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
28) Políticas Públicas de Saúde: Bases de Estratégia da Saúde da Família (ESF); Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); Controle Social em 
Saúde. Programa Nacional de Alimentação Escolar. 29) Educação Alimentar e Nutricional: Objetivos e possibilidades de ação; Guias alimen-
tares; Promoção e educação em saúde; Alimentação saudável; Hábitos e práticas alimentares. 30) Avaliação Nutricional de coletividades: 
Vigilância Nutricional - SISVAN; Métodos e técnicas de avaliação do estado nutricional e consumo alimentar de populações; Determinantes 
sócio-culturais do estado nutricional do consumo de alimentos. 31) Nutrição básica: Conceitos e propriedades. 32) Nutrientes (definição, 
função, digestão, absorção, metabolismo, interação, biodisponibilidade e fontes alimentares). 33) Nutrição humana nos ciclos de vida: Ava-
liação Nutricional (critérios e métodos); DRI's - Recomendações nutricionais; Crianças (Pré-escolar e escolar); Adolescentes; Distúrbios do 
metabolismo (diabetes mellitus e obesidade); Distúrbios do trato digestório; Doenças cardiovasculares; Câncer; Síndrome da Imunodefici-
ência Adquirida (SIDA/AIDS); Doenças hepáticas. 34) Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 35) Organização dos serviços de saúde 
no Brasil: Sistema Único de Saúde - princípios e diretrizes; controle social. 36) Ética profissional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos; encontros vocálicos e consonantais; ortografia; acentu-
ação gráfica; sinais de pontuação: ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos, travessão, vírgula, etc.; emprego das 
classes de palavras; análise sintática; sinônimos e antônimos; Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais, correspon-
dência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos; Concordância Nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação prono-
minal; classificação dos termos da oração; período composto por coordenação; período composto por subordinação; Figura de Linguagem; 
Morfologia; Uso da crase; Uso do por que; Objeto direto e Indireto.

CONHECIMENTOS GERAIS Lei Orgânica do Município. Aspectos socioeconômicos, geográficos, históricos e político do mundo, do Brasil, de 
Santa Catarina e do Município. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política e cultural, informações atuais de ampla divulgação na 
imprensa sobre esses aspectos no Estado de Santa Catarina e no Brasil. Cidadania, direitos humanos, meio-ambiente e saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
1) Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue e Endemias. 2) Programa Nacional de Controle da Dengue. 
3) Manual de direito sanitário com enfoque na vigilância em saúde. 4) Indicadores Entomológicos do Programa Nacional de Controle da 
Dengue. 5) Noções básicas sobre as doenças. 6) Noções básicas sobre os vetores: Diretrizes básicas para controle vetorial; Atividades 
preconizadas; Métodos de controle vetorial; Ações do controle vetorial; Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida; 
Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. 7) Visitas Domiciliares. 8) Educa-
ção Ambiental. 9) Saúde Pública e Saneamento Básico. 10) Vigilância Sanitária na área de alimentos. 11) Hantavirose. 12) Hepatites. 13) 
Controle Qualidade da Água. 14) Avaliação de Risco Ambiental e Sanitária. 15) Educação em Saúde. 16) SUS – Princípios, diretrizes e nor-
matização (Leis 8.080 e 8.142/ 90). 17) Saúde, direito do cidadão e dever do Estado, na Constituição Federal, e na Lei Orgânica Municipal. 
18) Programas preventivos. 19) Doenças transmissíveis. 20) Lei nº 11.350, de 5 de Outubro de 2006. 21) Cadernos de Atenção básica do 
Ministério da Saúde.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
1) Sistema Único de Saúde. Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 2) Lei nº 8.142/1990 - Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 3) Portaria nº 2.488/2011 – Revisão das Diretrizes e Normas para a Organização 
da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 4) Lei nº 11.350, de 5 de 
Outubro de 2006. 5) Programa Estratégia Saúde da Família – ESF. 6) Sistemas Nacionais de Informação (SINAN, SISVAN, SINASC, SIAB). 7) 
Vigilância em saúde (vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental). 8) Política Nacional de Promoção Da Saúde. 9) Calendário Básico de 
Vacinação da criança, adolescente, adultos e idoso. 10) Aleitamento materno. 11) Doenças transmissíveis: vetores, vias de transmissão, sin-
tomas, cuidados e tratamento. 12) O Agente comunitário inserido nos Programas Ministeriais de Saúde: Tuberculose, Hipertensão, Diabetes, 
DST/AIDS. 13) Atenção à saúde da mulher, da criança e do recém-nascido (RN), do adolescente, do homem e do idoso. 14) Pré-Natal. 15) 
Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério. 16) Normas de biossegurança. 17) Humanização e ética na atenção à saúde. 18) Doenças de 
notificação compulsória. 19) Educação em saúde e acolhimento na Estratégia Saúde da Família. 20) Competências e habilidades do Agente 
Comunitário de Saúde. 21) Noções de informática.

ANEXO III – ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

NUTRICIONISTA:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

ENGENHEIRO CIVIL:
Atividades inerentes às funções e especialização na área de atuação.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
Executar outras tarefas inerentes ao cargo. Atividades auxiliares, na área de saúde, desenvolvidas para atendimento de Programas de Saúde 
da Família – PSF, e de outras atividades, metas e programas de saúde pública, incluindo: Executar visitas domiciliares para atendimento 
do PSF juntamente com os demais profissionais da área de saúde e outros programas instituídos em lei; Executar todas as demais tarefas 
instituídas pelo programa.

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS:
Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em toda a área do município, 
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em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.

ANEXO IV – REQUERIMENTO ISENÇÃO TAXA DE INSCRIÇÃO
(Doadores de Sangue e/ou de Medula)

Para:
Comissão Organizadora do Processo Seletivo para Emprego Público

Eu____________________________________________________________________ portador(a) do documento de identidade sob nº 
______________________________, inscrição nº ____________, venho solicitar isenção para taxa de inscrição ao Processo Seletivo para 
Emprego Público, Edital nº 01/2022.
Declaro para os devidos fins que preencho os requisitos da Lei Estadual nº 10.567 de 07 de novembro de 1997 com as alterações trazidas 
pela Lei Estadual nº 17.457 de 10 de janeiro de 2018 e pela Lei Federal nº 13.656 de 30 de abril de 2018.
Declaro, sob as penas previstas no artigo 299, do Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940 (Código Civil), que as informações constantes neste 
formulário expressam a verdade e por elas me responsabilizo.

________________________ – _____, _____ de ____________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)
Documentos anexos:
1: _______________________________________________________________
2: _______________________________________________________________
3: _______________________________________________________________
ANEXO V - REQUERIMENTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Eu, ___________________________________________________________________________ , portador(a) do documento de identida-
de n° _______________________ expedido pelo _________ e CPF sob n° ______________ , residente e domiciliado na _______________
______________________, n° _______ , Bairro ___________________________, cidade de ______________________________, Estado 
_____, CEP n° _________________, inscrito no Processo Seletivo para Emprego Público regido pelo Edital nº 01/2022, do Poder Executivo 
Municipal de Paraíso - SC, inscrição sob n° _____________, para o cargo de __________________________________________________
__________________, requeiro a Vossa Senhoria vaga para pessoa com deficiência, sendo a deficiência ___________________________
______, CID nº ______________, Médico responsável ______________________________________________.

Pede Deferimento.
_______________________________, SC, ______ de ________________ de 2022.

Assinatura Candidato(a)

ANEXO VI - PORTARIA COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 301/2022
“Designa a Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Seletivos nº 001/2022 e nº 
002/2022, para cargos e empregos públicos, efetivos, permanentes e temporários, e dá outras providências.”
A Prefeita do Município de Paraíso (SC), Excelentíssima Senhora Marlene Furlan Giacomini, no uso das faculdades que lhe confere o Artigo 
64, Incisos VI, VIII e XLII, da Lei Orgânica do Município, e demais legislação em vigor, RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores públicos municipais Liziane Frantz, matrícula nº 1326-02, CPF nº 058.702.629-41, Amanda Marcon, matrícula 
nº 2062-01, CPF nº 064.386.919-09, e Adriane Orso, matrícula nº 627-03, CPF nº 707.916.279-34, para, sob a Presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão Organizadora do Comissão Organizadora dos Concursos Públicos nº 001/2022 e nº 002/2022 e dos Processos Sele-
tivos nº 001/2022 e nº 002/2022, para admissão de pessoal para Cargo Público Efetivo, Emprego Público Permanente e cargos e empregos 
públicos temporários, do Município de Paraíso (SC), com a atribuição de auxiliar a Administração Municipal na organização, coordenação e 
fiscalização dos atos e procedimentos decorrentes dos respectivos editais.
Art. 2º À Comissão compete, especificamente, acompanhar e fiscalizar a publicação dos atos relacionados aos certames em curso, o pro-
cesso de inscrição e a realização das provas.
Art. 3º Em razão do cumprimento das atribuições e competências decorrentes desta Portaria, a Comissão poderá praticar os atos necessá-
rios e requisitar a disponibilização de recursos humanos, financeiros, materiais, além de equipamentos e instalações à conta do orçamento 
municipal vigente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Município de Paraíso (SC), em 18 de abril de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal
Eunice Adriana Bacin
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento
Certifico que esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei.
Paraíso/SC, 18 de abril de 2022
Servidor(a) Responsável
Raimundo Ovídio Maldaner
Técnico em Atividades Administrativas
Matrícula nº 626-02 – Portaria nº 158/2002.
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ANEXO VII - RESOLUÇÃO COMISSÃO ORGANIZADORA AMEOSC
RESOLUÇÃO Nº 001/2022
Dispõe sobre a nomeação de Comissão para Acompanhamento de Concursos Públicos e Testes Seletivos realizados pela Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC e dá outras providências.

IVAN JOSÉ CANCI, Prefeito de Anchieta - SC e Presidente da AMEOSC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da entidade,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os funcionários UDINARA VANUSA ZANCHETTIN, DIEGO RODRIGO CANEI E JACSON SONAGLIO para comporem a Comis-
são Organizadora da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – AMEOSC nos Concursos Públicos e Testes Seletivos 
executados pela entidade.
Art. 2º - Compete a Comissão Organizadora da AMEOSC a elaboração dos editais que regulamentarão os Concursos Públicos e Testes Sele-
tivos executados pela entidade, mediante a supervisão e aquiescência do ente público que solicitou o certame, elaboração e aplicação das 
provas objetivas e práticas coordenando, fiscalizando e acompanhando as mesmas, correção dos cartões respostas, pontuação e classifi-
cação dos candidatos, receber e analisar eventuais recursos interpostos e emitir relação dos candidatos aprovados para homologação da 
autoridade competente.
Art. 3º - A Comissão Organizadora da AMEOSC poderá requisitar, tanto para a associação quanto ao ente público que realiza o processo de 
seleção, recursos humanos, financeiros, equipamentos, materiais e instalações necessárias para a regular realização dos certames.
Art. 4º - São impedidos de atuar como membros desta comissão cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o segundo grau, de candidato cuja inscrição haja sido deferida.
Parágrafo único: Verificando os membros da presente Comissão o deferimento de inscrição de candidato que seja seu cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, deverá solicitar seu desligamento da Comissão.
Art. 5º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua assinatura e publicação, com efeitos retroativos à 1º de janeiro de 2021 e vigerá 
até 31 de dezembro de 2022.
Art. 6º- Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Oeste – SC, 03 de janeiro de 2022.

IVAN JOSÉ CANCI
Presidente da AMEOSC

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA 
O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3870779

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE SERVIDORES PÚ-
BLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Muni-
cipal nº 532/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 002/2013, de 
13 de março de 2013; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 de julho de 2020, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas 
as inscrições para Concurso Público destinado para admissão para o quadro de servidores públicos do município de Paraíso, sob o Regime 
Jurídico Estatutário e Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital do Concurso Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
legislação, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 532/2001, de 26 de abril de 2001; 
Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 002/2013, de 13 de março de 2013; Lei Complementar nº 
021/2020, de 07 de julho de 2020 e demais vigente.
1.2. O Concurso Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Público do Município de Pa-
raíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 
167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.3. O presente Concurso Público é válido para o prazo de 02 (dois) anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escola-
ridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Psicólogo CR* R$ 3.926,97 40 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva

http://www.ameosc.org.br/
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Técnico em Saúde 
Bucal CR* R$ 1.681,21 40 horas

Portador de Certificação 
de conclusão de curso 
de Auxiliar em Saúde 
Bucal, Técnico em 
Saúde Bucal ou Técnico 
em Higiene Bucal com 
respectivo registro no 
órgão de classe.

Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 09h00min do dia 
04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PRE-
FERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 13h30min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 13h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 14h00min e término às 17h00min.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Paraíso - SC e nos sites: www.ameosc.org.br e paraiso.
atende.net

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2022 ABRE INSCRIÇÕES E 
BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE EMPREGADOS 
PÚBLICOS PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA

Publicação Nº 3870787

EXTRATO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 001/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DESTINADO PARA ADMISSÃO PARA O QUADRO DE EMPREGADOS 
PÚBLICOS PERMANENTES DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei Com-
plementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão 
abertas as inscrições para Concurso Público destinado para admissão para o quadro de empregos públicos do município de Paraíso, sob o 
Regime Jurídico Celetista e Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital do Concurso Público para Emprego Público é disciplinado pelo art. 37, inciso II, da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 615/2022, de 14 de janeiro de 2002; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 
de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e demais 
legislação vigente.
1.2. O Concurso Público para Emprego Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Concurso Público 
para Emprego Público do Município de Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - 
AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.
ameosc.org.br
1.3. O presente Concurso Público para Emprego Público é válido para o prazo de 02 (dois) anos, a partir da data de homologação do resul-
tado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escola-
ridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
https://paraiso.atende.net/cidadao
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
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Fisioterapeuta CR* R$ 5.226,40 30 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva e Títulos

Psicólogo CR* R$ 3.926,97 40 horas

Portador de Certificado 
de conclusão de Nível 
Superior com registro 
no órgão de classe.

Objetiva

Agente Comunitário de 
Saúde **
Área 01 – Micro Área 
08
(Abrangência: Linha 
Castelo Branco e parte 
de Linha Entre Rios)

CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Agente de Combate a 
Endemias CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
** Por ocasião da convocação, o candidato deverá comprovar residência na Área 01, Micro Área 08.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Concurso Público para Emprego Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período 
das 09h00min do dia 04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PRE-
FERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h00min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 12h00min.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Paraíso - SC e nos sites: www.ameosc.org.br e paraiso.
atende.net

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022 ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA 
A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, PODENDO SER 
PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 
EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS VI

Publicação Nº 3870811

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, 
PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO 
DE EXISTÊNCIA DE VAGAS VINCULADAS E/OU EXCEDENTE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES LEGALMENTE AFASTA-
DOS E PARA COMPOR RESERVA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos ter-
mos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal 
nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 
de julho de 2020, TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo destinado para contratação/
admissão, de servidores por prazo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para atender à necessidade 
de excepcional interesse público, em razão de existência de vagas vinculadas e/ou excedente, para substituição temporária de servidores le-
galmente afastados e para compor reserva técnica do município de Paraíso, sob o Regime Jurídico Estatutário e Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 o qual reger-se-á 
pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital do Processo Seletivo é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 531/2001, de 26 de abril de 2001; Lei Municipal nº 1179/2009, de 30 de dezembro de 2009; Lei 

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
https://paraiso.atende.net/cidadao
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Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017; Lei Complementar nº 021/2020, de 07 de julho de 2020, e demais legislações vigentes.
1.2. O Processo Seletivo será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo do Município de Pa-
raíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 
167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.ameosc.org.br
1.3. O presente Processo Seletivo é válido para o prazo de 01 (um) ano, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escola-
ridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Enfermeiro(a) CR* R$ 5.955,92 40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Fiscal Tributário CR* R$ 2.384,86 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Técnico em Enferma-
gem CR* R$ 1.900,46 20/40 horas Ensino Técnico comple-

to (Médio completo) Objetiva

Operador de Máquinas 
e Equipamentos
(CNH categoria C)

CR* R$ 2.207,05 40 horas Ensino Fundamental e 
CNH categoria C. Objetiva e Prática

*CR: Cadastro de Reserva.
1.5. Os valores do vencimento do quadro acima se referem a carga horária de 40 horas semanais. Poderão haver contratações com carga 
horária diferente, conforme necessidade e previsão legal, com vencimento proporcional.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período das 09h00min do dia 
04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PRE-
FERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 08h00min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 08h40min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 09h00min e término às 11h30min.
3.1.4. A prova prática será realizada no dia 25/06/2022, com início às 13h00min, em local a ser informado na publicação do ensalamento, 
conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e www.paraiso.atende.net
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Paraíso - SC e nos sites: www.ameosc.org.br e paraiso.
atende.net

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2022 ABRE INSCRIÇÕES E 
BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 
ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO DE EX

Publicação Nº 3870821

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO Nº 01/2022
ABRE INSCRIÇÕES E BAIXA NORMAS PARA A SELEÇÃO DE SERVIDORES PARA ADMISSÃO POR PRAZO DETERMINADO DE ATÉ 01 ANO, 
PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO 
DE EXISTÊNCIA DE VAGAS VINCULADAS E/OU EXCEDENTE, PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES LEGALMENTE AFASTA-
DOS E PARA COMPOR RESERVA TÉCNICA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SANTA CATARINA.
A Prefeita Municipal de Paraíso, Estado de Santa Catarina, Sra. MARLENE FURLAN GIACOMINI, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em conformidade com Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei 

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
https://paraiso.atende.net/cidadao
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Complementar nº 017/2019, de 28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de 
abril de 2017; TORNA PÚBLICO aos interessados, que estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo para Emprego Público destina-
do para contratação/admissão, de servidores por prazo determinado de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, para 
atender à necessidade de excepcional interesse público, em razão de existência de vagas vinculadas e/ou excedente, para substituição 
temporária de servidores legalmente afastados e para compor reserva técnica do município de Paraíso, sob o Regime Jurídico Celetista e 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, de acordo com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 o qual reger-se-á pelas instruções deste Edital e demais normas atinentes.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. O presente Edital do Processo Seletivo para Emprego Público é disciplinado pelo art. 37, inciso IX, da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988, Lei Orgânica Municipal, a Lei Municipal nº 615/2002, de 14 de janeiro de 2002, Lei Complementar nº 017/2019, de 
28 de novembro de 2019, a Consolidação das Leis do Trabalho; Lei Complementar nº 003/2017 de 06 de abril de 2017, e demais legislações 
vigentes.
1.2. O Processo Seletivo para Emprego Público será regido por este edital, supervisionado pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo 
para Emprego Público do Município de Paraíso - SC, e executado pela Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - 
AMEOSC, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, Centro, São Miguel do Oeste - SC, Fone-Fax (49) 3621-0795, endereço eletrônico: www.
ameosc.org.br
1.3. O presente Processo Seletivo para Emprego Público é válido para o prazo de 01 (um) ano, a partir da data de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse da Administração municipal.
1.4. As vagas destinam-se aos cargos abaixo delineados e deverão ser preenchidas por candidatos que disponham dos requisitos e escola-
ridade mínima informada no presente Edital, de acordo com o cargo a que pretendem concorrer, com as seguintes especificações:

Cargo Vagas Vencimento
40h/sem Carga Horária Semanal Habilitação Tipo de Prova

Engenheiro Civil CR* R$ 8.805,87 20/40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Nutricionista CR* R$ 5.226,40 20/30/40 horas

Ensino Superior com-
pleto com registro no 
respectivo conselho de 
classe.

Objetiva

Agente de Combate a 
Endemias CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

Agente Comunitário de 
Saúde** CR* R$ 1.550,00 40 horas Ensino Médio completo. Objetiva

*CR: Cadastro de Reserva.
** Por ocasião da convocação, o candidato deverá comprovar residência na área e micro área para a qual houver a necessidade.
1.5. Os valores do vencimento do quadro acima se referem a carga horária de 40 horas semanais para todos os cargos. Poderão haver 
contratações com carga horária diferente, conforme necessidade e previsão legal, com vencimento proporcional.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo Seletivo para Emprego Público poderão ser efetuadas pela Internet ou Presencial – on-line, no período 
das 09h00min do dia 04/05/2022 às 23h59min do dia 02/06/2022.
2.2. Imprimir o Boleto Bancário referente à inscrição e efetuar o pagamento até às 23h59min do dia 03/06/2022; PAGAR O BOLETO, PRE-
FERENCIALMENTE, NO BANCO EMISSOR.
3. DAS PROVAS
3.1. A prova objetiva é obrigatória para todos os candidatos homologados neste edital e será aplicada no dia 25/06/2022, em local a ser 
informado na publicação do ensalamento, conforme o Cronograma do edital (Anexo I), nos endereços eletrônicos: www.ameosc.org.br e 
www.paraiso.atende.net
3.1.1. A abertura dos portões para o ingresso dos candidatos será a partir das 13h30min.
3.1.2. O fechamento dos portões será às 14h10min sendo que a partir deste horário não será mais permitida a entrada de candidatos, sob 
qualquer alegação.
3.1.3. A prova objetiva terá início às 14h30min e término às 17h00min.
4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A integra do edital estará disponível no mural público da Prefeitura Municipal de Paraíso - SC e nos sites: www.ameosc.org.br e paraiso.
atende.net

Paraíso – SC, 04 de maio de 2022.

MARLENE FURLAN GIACOMINI
Prefeita Municipal

http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.ameosc.org.br/
http://www.paraiso.atende.net
http://www.ameosc.org.br
https://paraiso.atende.net/cidadao
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - P.L Nº 34/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
Publicação Nº 3872054

 

 Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA Processo N° 36/2022

MUNICÍPIO DE PARAÍSO Pregão Presencial N° 9/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2022

No dia 3 do mês de maio do ano de 2022, compareceram, de um lado a(o) MUNICÍPIO DE PARAÍSO, estado de SANTA CATARINA,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 80.912.009/001-08, com sede administrativa localizada na RUA ALCIDES
ZANIN, 593, bairro CENTRO, CEP nº 89.906-000, nesta cidade de Paraiso/SC, representada pela Prefeita Municipal,  Marlene Furlan
Giacomini,  inscrito  no  CPF sob  o  nº  736.831.919-53,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,  e  as  empresas  abaixo  qualificadas,
doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado
do  julgamento  da  licitação  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  nº  9/2022,  Processo  Licitatório  nº  36/2022,  que  selecionou  a
proposta vantajosa para Administração Pública, objetivando (o)a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE  UNIFORMES  CONFORME  LEI  COMPLEMENTAR  Nº021/2020  PARA  ATENDIMENTO  DAS  SECRETARIAS  MUNICIPAIS  DE
PARAÍSO/SC, em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código Nome da Empresa Itens
117480 F T A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-

EPP
1,2,3

As  empresas  DETENTORAS  DA  ATA  dos  itens,  resolvem  firmar  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  de  acordo  com  o
resultado da licitação decorrente  do processo e  licitação acima especificados,  regido  pela  Lei  Federal  nº  10.520/02,  subsidiariamente
pela Lei de Licitações n° 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal n° 1560 (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos
da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas CNPJ / CPF Nome do Representante CPF
F T A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA-EPP

14.354.561/0001-01 RAFAEL CRISTIANO LAMB 077.275.839-52

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo tem por objetivo a finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração Pública, objetivando:
REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  UNIFORMES  CONFORME  LEI  COMPLEMENTAR
Nº021/2020 PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PARAÍSO/SC.
Tudo  em  conformidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contrações com os respectivos fornecedores ou a contratar
a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem
cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1  -  O  preço  unitário  para  fornecimento  do  objeto  de  registro  será  o  de  MENOR  PREÇO,  inscrito  na  Ata  do  Processo  e  Licitação
descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente da
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:
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Fornecedor: F T A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP
Item Especificação Unid Marca Quantidade Vr.Unitário Preço Total

1 CAMISETAS MANGA LONGA - EM MALHA PV (65% POLIESTER,
35%  VISCOSE),  COR  AZUL  COM  ESTAMPA  NA  FRENTE,  NA
ALTURA  DO  PEITO  ESQUERDO  (EMBLEMA  DA  PREFEITURA,
MEDINDO  0,70X0,11M)  E  COSTAS  (EMBLEMA  COM  O  NOME
DA SECRETARIA, MEDINDO 0,15X0,25M).

UND 120,00 44,0000 5.280,00

2 CAMISETAS MANGA CURTA - EM MALHA PV (65% POLIESTER,
35%  VISCOSE),  COR  AZUL  COM  ESTAMPA  NA  FRENTE,  NA
ALTURA  DO  PEITO  ESQUERDO  (EMBLEMA  DA  PREFEITURA,
MEDINDO  0,70X0,11M)  E  COSTAS  (EMBLEMA  COM  O  NOME
DA SECRETARIA, MEDINDO 0,15X0,25M

UND 50,00 41,0000 2.050,00

3 CALÇA   -  EM  BRIM  PESADO  COM  BOLSOS  FUNCIONAIS
CURVADOS NA PARTE FRONTAL,  BOLSO BÁSICO NA PARTE
DE  TRÁS,  ELASTICO  E  CADARÇO.  COMPOSIÇÃO  100%
ALGODÃO.

UND 120,00 65,0000 7.800,00

2.2 - Os preços resgistrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1 -  Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou menos devidamente comprovadas,  estes poderão ser revistos,
visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência as situações previstas na aliena "d" do inciso II do caput
e do 5º do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.
2.2.2 - Para efeitos de revisão de preços ou de pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá
ser  feita  por  meio  de  documentação  comprobatória  da  elevação  dos  preços  inicialmente  pactuados,  mediante  juntada  da  planilha  de
custos, lista de preços de fabricantes, notas físicas de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3  -  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis  para  levantamento  das  condições  de  mercado,  envolvendo  todos  os  elementos  materiais  para  fins  de  fixação  de  preço
máximo a ser pago pela administração.
2.2.4  -  O órgão gerenciador  deverá  decidir  sobre  a  revisão dos  preços  no  máximo de 07  (sete)  dias  uteis,  salvo  por  motivo  de  força
maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5  -  No  reconhecimento  do  desequilíbrio  econômico  financeiro  do  preço  inicialmente  estabelecido,  o  órgão  gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6  -  No  ato  da  negociação de  preservação do  equilíbrio  econômico  financeiro  do  contrato  será  dada preferência  ao  fornecedor  de
primeiromenor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3  -  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata  de
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar  o  fornecedor  primeiro  classificado,  visando  estabelecer  a  negociação  para  redução  de  preços  originalmente
registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4 - Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso
inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  do  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do Inciso II do caput ou do 5º do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
b)  permitir  a  apresentação  de  novos  preços,  observado  o  limite  máximo  estabelecido  pela  administração,  quando  da
impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1)  as  propostas  com  os  novos  valores  deverão  constar  de  envelope  lacrado,  a  ser  entregue  em  data,  local  e  horário,
previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2)  o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de
mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1 - A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis,
observanda a anuência das partes.
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 2.4.2  -  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do
compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  consequente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de AQUELE PREVISTO/ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO.
3.2 - Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.
3.3 -  É admitida a prorrogação da vigência da Ata,  nos termos do art.  57.  4º,  da Lei  de nº 8.666/1993, quando proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 -  A Ata de Registro  de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal  relacionadas no objeto  deste
Edital.
4.2  -  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação  ao  órgão  gerenciador,  que  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contractual  ou  emissão  de  nota  de  empenho  de
despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no 4º  do art.  62 da Lei  nº  8.666°1993,  e
procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3 - Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4  -  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  suas
alteções posteriores e demias normas cabíveis.
4.5  -  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos
processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.
4.6 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 - Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1 - Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e
Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  de  inciso  III  do  art.  3º  do  Decreto
Municipal nº 095/2009;
5.1.2 - O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de
controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
5.1.2.1 - O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da Ata de Registro de Preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materias, respeitada a ordem de registro
e quantitativos serem fornecidos.
5.1.3 - Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas,
ficando-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  para  aquisição  de  item,  respeitada  a  legislação  relativa  às  licitações,  sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4 - Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de oficio" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município,  observado  o  prazo  legalmente  permitido,  quando  os  preços  apresentarem  mais  vantajosas  para  a  Administração  e/ou
existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5 - Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;
5.1.6 - Emitir a autorização de compra;
5.1.7  -  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de
contratações por outros meios permitidos pela legislação;
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 5.2 - Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1  -  Proporcionar  ao  detentor  da  ata  todas  as  condições  para  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  relativas  ao  fornecimento,
inclusive encaminhamento ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3 - Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1 - Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o
período de duração do registro de preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com sua capacidade de
fornecimento  fixada  na  proposta  de  preço  de  sua  titularidade,  observando  as  quantidades,  prazos  e  locais  estabelecidos  pelo  Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;
5.3.2 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acrécimos ou supressões que se fizeram necessários até 25% (vinte e cinco por
cento),  en função do direito de acréscimo tratado no 1º do art.  65, da Lei  nº 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;
5.3.3  -  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigida na licitação;
5.3.4 - Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.5 - Ter revisado ou cancelado registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata; 
5.3.6 - Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula
segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  entregues,  caso  do
reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
5.3.7 - Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8 - Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de
registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9 -  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a
entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10 - Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1  -  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  descurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedors registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1 - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do cotrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e)  estiver  impedido  para  licitar  ou  contratar  temporariamente  com  a  administração  ou  for  declarado  inidôneo  para  licitar  ou
contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2 -  Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito,  comprovar estar  impossibilitada de executar  o contrato de
acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2 - Nas hipóteses previstas no subitem 6.1, a comunicação do cancelamento de preço registrados será publicada na imprensa oficial
juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3  -  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  a  autoridade
competente.
6.4  -  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da
ADMINISTRAÇÃO, facultada a  esta  a  aplicação das sanções administrativas previstas  no edital,  se  não aceitar  as  rezões do pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.
6.5 - Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação
imediatamente subsequente.
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 CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1  -  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.
7.2 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitações por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão
gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  uniário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  de  entrega,  o  prazo,  o
carimbo e a assinatura do responsável.
7.3  -  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contractual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.
7.4 - Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá
comunicar o fato ao Departamento de Compras - órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar
do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5  -  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materias ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1  -  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2 - O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da
data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
7.5.3 - Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração,
por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4 - Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das
determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6 - A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da
primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata de cancelado.
7.7 - As despesas relativas à entrega dos materias correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8 - A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as
especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade
com as referidas especificações.
7.8.1 - Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não
estejam adequados para o uso.
7.8.2  -  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.
7.9 - Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  de  entrega,  conforme manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste natural.
7.10  -  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10
(dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.
8.2  -  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com  suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com INSS e com o
FGTS.
8.3  -  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome  as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da representação do mesmo.
8.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
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 8.5  -  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições
contractuais.
8.6 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contractual o valor será descontado
da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7  -  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora
classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1933.
9.2 - A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, do critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 -  As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presentes Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  art.  62  da  Lei  nº  8.666/93  e
alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1 - Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
11.1.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvadosos  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c)  suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de  contratar  com a  administração  no  prazo  de  até  cinco
anos.

11.1.1.1 - As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2 - Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3 - Por inexecução total ou execução irregular do contarto de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dex por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço
não executado pelo fornecedor;
c)  suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual  por prazo
não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidonesidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoriedade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1  -  A  penalidade  prevista  na  alínea  "b"  do  subitem  11.1.3  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as
sanções  previstas  nas  alíneas  "a",  "c"  e  "d",  sem prejuízo  da  recisão  unilateral  do  instrumento  de  ajuste  por  qualquer  das  hipóteses
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3.2 - Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de
contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar  documentação  falsa,  não  mantiver  a  proposta  e  cometer  fraude  fiscal,  sem  prejuízo  das  demais  cominações  legais,  nos
termos da Lei nº 10.520, de 2002.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO P.L Nº 34/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2022
Publicação Nº 3872047

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3FF83BF45B9270388411C78A1345E459C446C5A2

 

MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação- Paraíso
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2176 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 36 codigoCliente: 2176 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-505-WQJMGVIKOVVSRA-5 - Emitido por: CRISTINA MARCIA SCHNEIDER DOS PASSOS 03/05/2022 20:14:11 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial
Para Aquisição de Bens

9/2022
Processo Administrativo: 34/2022

Registro Homologação: 
3FF83BF45B9270388411C78A1345E459C446C5A2

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 2565/2022.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Pregão  Presencial  nº.  9/2022,  o(s)
participante(s):

117480 - F T A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP
Lote: 1 - LOTE 01
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CAMISETAS MANGA LONGA - EM MALHA PV (65% 
POLIESTER, 35% VISCOSE), COR AZUL COM 
ESTAMPA NA FRENTE, NA ALTURA DO PEITO 
ESQUERDO (EMBLEMA DA PREFEITURA, 
MEDINDO 0,70X0,11M) E COSTAS (EMBLEMA COM 
O NOME DA SECRETARIA, MEDINDO 0,15X0,25M).

UNIDADE  120 R$44,00 R$5.280,00

2 CAMISETAS MANGA CURTA - EM MALHA PV (65% 
POLIESTER, 35% VISCOSE), COR AZUL COM 
ESTAMPA NA FRENTE, NA ALTURA DO PEITO 
ESQUERDO (EMBLEMA DA PREFEITURA, 
MEDINDO 0,70X0,11M) E COSTAS (EMBLEMA COM 
O NOME DA SECRETARIA, MEDINDO 0,15X0,25M

UNIDADE  50 R$41,00 R$2.050,00

3 CALÇA  - EM BRIM PESADO COM BOLSOS 
FUNCIONAIS CURVADOS NA PARTE FRONTAL, 
BOLSO BÁSICO NA PARTE DE TRÁS, ELASTICO E 
CADARÇO. COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO.

UNIDADE  120 R$65,00 R$7.800,00

Total do Fornecedor: R$15.130,00

Paraíso, 3 de maio de 2022.

___________________________________
MARLENE FURLAN GIACOMINI

CPF: 736.831.919-53
Prefeita Municipal
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Passo de Torres

prefeitura

DECRETO Nº 210, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869083

DECRETO Nº 210, DE 02 DE MAIO DE 2022.

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência privativa que lhe 
confere o artigo 53, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, combinado com a Lei nº 733 de 13 de abril de 2011.
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Município, constituída pelos seguintes membros:

I – JUCILEIA MARTINS CANDIDO;
II – RAISSA DA SILVA BOLZAN;
III – PEDRO LACERDA DE FREITAS NETO.

Parágrafo único: A comissão terá como suplentes os servidores LUIZ FERNANDO DE SOUZA MARTINS e CAROLINE DA SILVEIRA.
Art. 2º. A Comissão será presidida pela servidora JUCILEIA MARTINS CANDIDO, e secretariada por RAISSA DA SILVA BOLZAN, tendo seu 
prazo de duração fixado em 01 (um) ano, contado da publicação do presente decreto, podendo ser prorrogado.
Art. 3º. O Poder Executivo poderá, a seu critério, sempre mediante Decreto, nomear Comissões Especiais de Licitação, que tenham como 
objetivo a agilização dos serviços.
Art. 4º. O serviço da Comissão será considerado de caráter relevante, e não lhe será atribuído qualquer direito ou obrigação social e tra-
balhista.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial, o Decreto n° 
128/2021.

Passo de Torres, 02 de maio de 2022.

Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2022.

Antonio Scheffer Silveira
Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 211, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869073

Decreto nº 211, de 02 de Maio de 2022.
NOMEIA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA.

O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições emanadas da Lei Orgânica do Município, DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o servidor Jaime Luis da Silveira Batista para exercer a Presidência da Comissão de Sindicância, designada pelo De-
creto 069, de 14 de junho de 2021, a fim de cumprir e fazer cumprir as disposições constantes na Lei Municipal nº 118/1994 acerca dos 
procedimentos de sindicâncias e processos administrativos disciplinares.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, notadamente o Decreto nº 136/2021.

Prefeitura Municipal de Passo de Torres/SC, em 02 de maio de 2022.

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria Municipal de Administração, em 02 de maio de 2022.

ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-ararangua-sc
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LEI ORDINÁRIA N° 1.191, DE 18 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869054

LEI ORDINÁRIA N° 1.191, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR KITS NATALINOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICI-
PAIS.

O Prefeito Valmir Augusto Rodrigues, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, faz saber a todos os habitantes do Muni-
cípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a adquirir kits natalinos alusivos às comemorações de fim de ano, como incentivo aos 
servidores públicos municipais.
§ 1º. Para efeitos desta Lei consideram-se servidores públicos municipais os profissionais efetivos, estáveis ou não, temporários, comissio-
nados e estagiários.
§ 2º. Para cumprimento dos objetivos desta Lei, o Poder Executivo definirá, de acordo com as possibilidades orçamentárias e pesquisas de 
preço, os itens que irão compor o kit natalino, que poderá ser constituído de um ou mais produtos ou objetos.
§3º. A aquisição dos kits observará o competente processo licitatório, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de item próprio do orçamento vigente.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Passo de Torres/SC, em 18 de abril de 2022.

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES:38311550034
Assinado de forma digital por VALMIR AUGUSTO RODRIGUES:38311550034
Dados: 2022.04.18 16:57:14 -03'00'
VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ANTÔNIO SCHEFFER SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

TERMO DE DISPENSA 20/2022
Publicação Nº 3869675

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D4B013B8775CEEA922FC5FE9369AB6ECB4DABBA3
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n° 52/2022
Dispensa de Licitação nº 20/2022

DO OBJETO: LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DESTINADO PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA – IBGE, 
COM APROXIMADAMENTE 40M², LOCALIZADA NA RUA JOÃO PEDROSO, S/Nº, SALA 1, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PASSO DE 
TORRES, NO EXERCÍCIO DE 2022.

Do Contratado: ROMEU DE OLIVEIRA

Do Valor e do Pagamento: A Prefeitura pagará ao contratado o valor de R$ 1.250,00(um mil, duzentos e cinquenta reais), no período de 
8(oito) meses.

Da Justificativa: A dispensa se faz necessária pois será disponibilizada uma sala para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
no intuito de suporte para a realização do CENSO 2022.
A razão de escolha do Locador acima identificado deu-se em razão das características e localização do imóvel, tendo em vista a necessidade 
de instalação e funcionalidade da Agência ser na área central do município. O valor do aluguel ficou definido após avaliação prévia, o preço 
está de acordo com o praticado no mercado.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93.

Passo de Torres/SC, 02 de maio de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Município de Passo de Torres/SC

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela 
Assessoria Jurídica, aprovo a realização da despesa, independente de licitação.

Passo de Torres/SC, 02 de maio de 2022

Valmir Augusto Rodrigues
Prefeito Municipal
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CONTRATO 042/2022
Publicação Nº 3869738

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 771573C88CC34B587AB5FE6A9CFAF0463699F8FE

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES           

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..:  042/2022
Contratante..:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES
Contratada...:  ROMEU DE OLIVEIRA
Valor............:  10.000,00  (dez mil reais)
Vigência.......:  Início: 02/05/2022   Término: 30/12/2022
Licitação......:  Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  Nº.:  20/2022
Recursos.....:  Dotação:
Objeto..........:  LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DESTINADA PARA
O INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE,
COM APROXIMADAMENTE 40M², LOCALIZADA NA RUA JOÃO
PEDROSO, S/Nº, SALA 1, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PASSO
DE TORRES, NO EXERCÍCIO DE 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALMIR AUGUSTO RODRIGUES

Passo de Torres,  3  de  Maio  de  2022
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HOMOLOGAÇÃO 52/2022
Publicação Nº 3869713

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AA69E6C99824160A11226FC18F4B71A2E596B869

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES           

CNPJ:
RUA BEIRA RIO, 20                      
C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

95.782.793/0001-54

88980-000 - Passo de Torres - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.:  20/2022 - DL

52/2022
52/2022

02/05/2022

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito,   VALMIR AUGUSTO RODEIGUES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:
f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

52/2022
20/2022-DL
Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
02/05/2022

LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL DESTINADA PARA O INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, COM APROXIMADAMENTE 40M², LOCALIZADA NA RUA JOÃO 
PEDROSO, S/Nº, SALA 1, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, NO 
EXERCÍCIO DE 2022.

Sequência: 0

 Média Descto (%)
(em Reais R$)

 Total dos Itens Qtde de Itens

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.007.3.3.90.00.00.00.00.00 (12)

- 011973 - ROMEU DE OLIVEIRA 1 0,0000 10.000,00

1 10.000,00

--------------------------------------------------------------------------
VALMIR AUGUSTO RODRIGUES
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Câmara muniCipal

PORTARIA Nº 18/2022
Publicação Nº 3871336

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com

Página 1 www.passodetorres.sc.leg.br Protocolo: 0280/2022

Portaria nº 0018/2022

“AUTORIZA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES A DOAR OS BENS PATRIMONIAIS
INSERVÍVEIS DO PODER LEGISLATIVO.

O cidadão Emerson Cardoso Kjillim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo
de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

Fica autorizada a doação dos bens patrimoniais inservíveis, abaixo relacionados, deste Poder
Legislativo à Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo de Torres (CDL), inscrita no CNPJ nº
09.536.247/0001-00, nos termos da Resolução nº 02/2022. A CDL se responsabilizará pela
retirada dos bens do prédio deste Poder Legislativo.

Bens patrimoniais: 
 - MESA 3940
- ARMÁRIOS 3852, 3995
- CADEIRAS 3954, 3921, 3958, 3925, 3971, 4024, 4026
- SOFÁS RECEPÇÃO 3935, 3934
- DOIS CONJUNTOS COM TRÊS CADEIRAS S/N
- DUAS POLTRONAS LISTRADAS 3933, 3932
- CRISTO DE CIMENTO S/N
- VIDRO PRETO TEMPERADO S/N
- BALCÃO 4014
- GAVETEIRO 4018
- PORTA CPU 4017
- MESA 4016
- AR CONDICIONADO ELECTROLUX BRANCO S/N
- ARMÁRIO 4020
- MESA 3842
- TRÊS ARMÁRIOS DE FERRO S/N
- PÉ DE CAIXA DE SOM S/N
- TELEVISÃO S/N

Esta Portaria entra vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no
DOM/SC.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com

Página 2 www.passodetorres.sc.leg.br Protocolo: 0280/2022

Registre-se e Publique-se.

Passo de Torres, 02 de maio de 2022.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
PRESIDENTE

LÚCIO HESPANHOL DE SOUZA
1º SECRETÁRIO
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PORTARIA Nº 19/2022
Publicação Nº 3872022

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com

Página 1 www.passodetorres.sc.leg.br Protocolo: 0282/2022

Portaria nº 0019/2022

"CONCEDE MAJORAÇÃO À SERVIDORA VIVIANI
RAMOS DA SILVA DE FREITAS DO QUADRO
EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE
TORRES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O cidadão Emerson Cardoso Kjillim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo
de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

 Art. 1º. Fica concedido majoração de 3% (três por cento) nos vencimentos da servidora Viviani
Ramos da Silva de Freitas por atender o artigo 8º, parágrafo segundo e artigo 9º, inciso I, da Lei
Municipal 760 de 01 de setembro de 2011, conforme certificados de cursos de aperfeiçoamento
ou atualização.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

Registre-se e Publique-se.

Passo de Torres, 03 de maio de 2022.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
PRESIDENTE

LÚCIO HESPANHOL DE SOUZA
1º SECRETÁRIO
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PORTARIA Nº 20/2022
Publicação Nº 3872040

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Rua José Hespanhol, 844 - CEP: 88980-000, Centro, Passo de Torres/SC
Fone: (48) 3548-0077 (48) 3548-0004 - E-mail: camarapassodetorres@gmail.com

Página 1 www.passodetorres.sc.leg.br Protocolo: 0283/2022

Portaria nº 0020/2022

“DETERMINA PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇA
PRÊMIO A SERVIDOR”.

O cidadão Emerson Cardoso Kjillim, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo
de Torres, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno e a Lei Orgânica do
Município,

RESOLVE:

Determinar o gozo de férias e licença prêmio de servidor do Poder Legislativo Municipal, no
seguinte período:

1 – VIVIANI RAMOS DA SILVA DE FREITAS: férias com início dia 04/05/2022 e término dia
02/06/2022, referente ao período trabalhado de 11/07/2020 a 10/07/2021 e licença prêmio com
início dia 03/06/2022 e término dia 03/09/2022, referente ao período vencido de 01/02/2011 a
31/01/2016, conforme OFÍCIO DO RH PROTOCOLADO NA SECRETARIA SOB O Nº
0238/2022.

Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação.

 Registre-se e Publique-se

Passo de Torres, 03 de maio de 2022.

EMERSON CARDOSO KJILLIM
PRESIDENTE

LÚCIO HESPANHOL DE SOUZA
1º SECRETÁRIO
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Passos Maia

prefeitura

CONTRATO 0028/2022
Publicação Nº 3870029

CONTRATO n. 028/2022
PROCESSO LICITATORIO n. 022/2022
PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA/SC
Contratada: DILMAR ROQUE SCHUTZ
Objeto: Aquisição de um gerador de energia a gasolina com potencia mínima de 13KVA para secretaria municipal de Saúde de Passos Maia.
Valor: Para os itens que a CONTRATADA sagrou-se vencedora no processo licitatório acima identificado, a CONTRATANTE pagará a R$ 
18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais).
Vigência: O presente contrato vigerá a partir de sua assinatura vigorando até 31 de dezembro de 2022
Passos Maia, SC, 03 de maio de 2022.
Osmar Tozzo
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 166 - REVOGA PORTARIA 095 DE 17 DE MARÇO DE 2022 NAIR MARTINS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3867862

PORTARIA Nº 166, de 29 de abril de 2022.

“REVOGAR OS EFEITOS DA PORTARIA Nº 095, DE 17 DE MARÇO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia SC, no uso das atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei 
Orgânica Municipal,

Considerando a Comunicação de Decisão proferida pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;

Considerando o ASO – Atestado de Saúde Ocupacional, assinado pelo Médico Examinador Emiliano Fuchs dos Santos, CRM SC 22529.
RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR OS EFEITOS da Portaria nº 095, de 17 de março de 2022.

Art. 2º Determinar o retorno da servidora a seu cargo de provimento efetivo na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, a partir de 
26 de abril de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de abril de 2022, ficam revogadas as disposições 
em contrário.

Passos Maia SC, em 29 de abril de 2022.

OSMAR TOZZO
Prefeito Municipal

Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em obser-
vância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal.

ANA CAROLINA KUBENECK DAL BEM
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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HOMOLOGACAO PROCESSO 022/2022
Publicação Nº 3869360

 

MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

95.993.085/0001-62CNPJ: (49) 3437-0010

89687-000 - Passos Maia

Telefone:
Avenida Padre João Botero, 485 - CentroEndereço:

Nr.:   14/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

22/2022

07/04/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Pregão presencial
14/2022 - PR
22/2022

Aquisição de um gerador de energia a gasolina com potencia mínima de 13KVA para
secretaria municipal de Saúde de Passos Maia, de acordo com as especificações e
quantidades contidas no ANEXO I – Termo de Referência.

Participante: DILMAR ROQUE SCHUTZ

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Gerador de Energia a gasolina, com potencia mínima de 13KVA, trifásico,

220 volts, com partida elétrica, com refrigeração por ar, com visor para nível
de óleo, com indicador de nível de combustível, com voltímetro protetor de
sobrecarga, com operação continua mínima de 10 horas, com todos os
equipamentos necessários para uma correta operação do equipamento, com
garantia mínima de 12 meses, instalado. O fornecedor vencedor deverá
ainda, realizar duas revisões (6 e 12 meses) sem que isso gere custos extras
ao município.

1,000 UND 18.800,00 18.800,00

Total do Participante: 18.800,00

Total Geral: 18.800,00

Manutençao das Atividades da Saúde 13.001.10.301.1001.2031.3.3.90.00.00 R$ 19.000,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

03 de Maio de 2022Passos Maia,

OSMAR TOZZO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 161 - CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ONDINA MARI DE O. STEMPCOSKI 
E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3867848

 

PORTARIA N° 161, de 25 de abril de 2022. 
 
 
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A 
SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica 
Municipal, c/c o parágrafo único, do art. 81, da Lei Complementar nº 004, de 31 de 
agosto de 1999, 

 
Considerando o Atestado Médico emitido e assinado pelo Dr. Jones 

Ernani Schuster, CRM 7342, datado de 25 de abril de 2022; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º CONCEDER licença para tratamento de saúde a servidora 

ONDINA MARI DE OLIVEIRA STEMPCOSKI, matrícula nº 386, ocupante do cargo 
público de Auxiliar de Serviços Gerais, símbolo SG-3, carga horária semanal de 40 
(quarenta) horas, lotada na Secretaria de Educação e Esportes, até o dia 24 de maio 
de 2022. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
Passos Maia SC, em 25 de abril de 2022. 
 

 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 
91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

 
ANA CAROLINA KUBENECK DAL BEM 

Responsável pela publicação dos Atos Oficiais 
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PORTARIA Nº 162 - INTERROMPE LICENÇA NILBERTO BORTOLINI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
Publicação Nº 3867850

 

PORTARIA Nº 162, de 27 de abril de 2022. 
 
 

“INTERROMPE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, DETERMINA 
RETORNO DO SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica 
Municipal,  

 
Considerando o interesse público devido a demanda de serviços 

junto ao setor de VIGILANCIA SANITÁRIA da Secretaria Municipal de Saúde e; 
 
Considerando o Artigo 76, § 4 da Lei Complementar 004/1999, 

Estatuto do Servidor Público Municipal. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º INTERROMPER A LICENÇA SEM VENCIMENTOS do 

servidor NILBERTO BORTOLINI, servidor público municipal, matrícula n° 9027, 
ocupante do Cargo de Técnico em Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, determinando o seu retorno ao trabalho a partir do dia 02 de maio 
de 2022. 

Parágrafo Único - Fica concedida gratificação a título de 
representação no valor de 50% (cinquenta por cento) ao servidor. 

 
Art. 2º Fica reduzida a carga horária semanal de 40 horas para 20 

horas mensais. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficam 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Passos Maia SC, em 27 de abril de 2022. 
 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 
91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 

ANA CAROLINA KUBENECK DAL BEM  
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais 
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PORTARIA Nº 163 - CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FAMILIAR DE JULIANA FABIA C. 
TIRELLI E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicação Nº 3867856

 

PORTARIA N° 163, de 28 de abril de 2022. 
 
 
“CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE 
FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica 
Municipal, c/c o parágrafo único, do art. 94, da Lei Complementar nº 002, de 14 de 
setembro de 1998, 

 
Considerando o atestado médico expedido pelo Dr. Guilherme 

Wentz Biasus, CRM/SC 11726, que sugere o afastamento da servidora de suas 
atividades para acompanhamento de familiar em recuperação, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º CONCEDER LICENÇA REMUNERADA de acordo com o art. 

94, Parágrafo Único, da Lei Complementar nº 002/1998 para acompanhamento de 
familiar em tratamento de saúde a servidora JULIANA FABIA CANONICA TIRELLI, 
portadora do CPF nº 008.602.769-70, matrículas nº 20 e nº 9569, ocupante do Cargo 
de provimento Efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educação e 
Esportes, pelo período de 28/04/2022 a 27/05/2022. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Passos Maia SC, em 28 de abril de 2022. 
 

 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 
91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

 
LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO 

Responsável pela publicação dos Atos Oficiais. 
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PORTARIA Nº 164 - EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR PEDRO DOS SANTOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
Publicação Nº 3867859

 

PORTARIA Nº 164, de 29 de abril de 2022. 
 
 

“EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA, 
OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia SC, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica 
Municipal,  

 
Considerando o requerimento entregue pelo servidor junto a 

Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, protocolo nº 
4040/2022. 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º EXONERAR a pedido o servidor PEDRO DOS SANTOS, 

grupo ocupacional serviços gerais, símbolo SG-15, matrícula nº 11064, cargo gari, 
lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a partir 
do dia 30 de abril de 2022. 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Passos Maia SC, em 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
 

Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 
91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 

 
 

ANA CAROLINA KUBENECK DAL BEM 
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais 
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PORTARIA Nº 165 - EXONERA A PEDIDO SERVIDORA ORZILIA GANDOLFI BOEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS
Publicação Nº 3867860

 

PORTARIA Nº 165, de 29 de abril de 2022. 
 
 

“EXONERA A PEDIDO SERVIDORA QUE ESPECIFICA, 
OCUPANTE DE CARGO TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
 
 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia SC, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica 
Municipal,  

 
Considerando o requerimento entregue pela servidora junto a 

Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, protocolo nº 
4039/2022. 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º EXONERAR a pedido a servidora ORZILIA GANDOLFI 

BOEIRA, ocupante da vaga do cargo de Gari, matrícula nº 11105, lotada na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, a partir do dia 30 de abril de 
2022. 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficam 

revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Passos Maia SC, em 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
 

Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 
91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 

 
 

ANA CAROLINA KUBENECK DAL BEM 
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais 
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Paulo Lopes

prefeitura

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - IL 01/2022 - PL 34/2022
Publicação Nº 3867948

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 34/2022

O Município de Paulo Lopes, através da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes, com sede à Rua José Pereira da Silva, 130, Centro, Paulo 
Lopes/SC, torna público que, de acordo com o artigo 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, contratou por Inexigibilidade de 
Licitação: Processo Licitatório nº. 34/2022; IL n°. 01/2022; Contratado: VANESSA PRISCILA BRASSIANI – CPF: 066.***.***-40. Objeto: 
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, para, mediante seleção do leiloeiro para execução de leilão, mediante contratos específicos, 
dos leilões de seus bens patrimoniais móveis em desuso, em conformidade com o que prescreve a Lei nº 8.666/93 e demais disposições 
aplicáveis.

Paulo Lopes, 03 de maio de 2022.

LUCÉLIA FIRMINO SILVANO DE SOUSA
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 256/2022
Publicação Nº 3872097

PORTARIA Nº 256/2022

NADIR CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 85, inciso II da Lei Orgânica Municipal; e

Considerando que a Instrução Normativa N.TC-28/2021 do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC),

RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada a responsável pelo Sistema Central de Controle Interno Municipal Srª. Cláudia Maria Valentim Nascimento, matrícula 
nº 1008, a centralização, o gerenciamento do sistema e a coordenação das atividades relacionadas ao Sistema de Fiscalização Integrada 
de Gestão (e-SFINGE on-line).

Art. 2º - Visando garantir a continuidade dos serviços, designa a servidora Cristiani Torres Rodrigues, matrícula nº 1048, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Assistente Administrativo II como suplente, a qual a substituirá nas suas ausências e impedimentos.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, condicionada sua validade à publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, nos termos do Decreto nº 17, de 6 de abril de 2009.

Paulo Lopes, 4 de maio de 2022.

Nadir Carlos Rodrigues
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em 4 de maio de 2022.

Lucélia Firmino Silvano de Sousa
Secretária Municipal de Administração
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Penha

prefeitura

ATA 002/2021 FMT
Publicação Nº 3869377

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2021 - FMT
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - FMT
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE BANHEIROS MODULARES.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE PENHA, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Avenida Nereu Ramos, nº 190, inscrita no CNPJ sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato represen-
tado pelo Sr. CLEBER MARCIEL NEUMANN, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 040.233.849-92, portador do RG 3.939.727 (SSP/SC), 
residente e domiciliado à Rua Timóteo Perfeito Flores, nº. 1800 b – Bairro Armação, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a 
Empresa COSTA ESMERALDA SERVICOS E LOCACOES LTDA estabelecida à Rua Foca n° 97, Bairro José Amancio na cidade de Bombinhas, 
Estado de Santa Catarina inscrita no CNPJ/MF sob o n° 43.488.768/0001-69 representada, neste ato pelo Sr. Airo Richter Junior CPF sob o 
n° 062.857.779-69 Cargo/Função Proprietário, Telefone (47) 98821-8857, e-mail esmeraldaservico@hotmail.com, doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão 
exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 003/2021 -FMT para Registro de Preços, de acordo com as especificações 
contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de banheiros modulares 
duplos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo de Penha/SC, conforme solicitação nº 37/2021, anexa ao Processo, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao 
ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pelo Fundo Municipal de Turismo em até 03 (três) dias após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 1

Item Quantidade Descrição do Material Un.Med. Qtde de mês Preço Unit. Preço Total

1 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

2 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

3 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

4 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00
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5 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

6 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

7 1

Banheiro Modular Duplo Masculino e 
Feminino, sendo que o Masculino é 
preparado para PNE; com caixa de 
dejeto e sucção, plotagem, manuten-
ção e limpeza, material de limpeza

mês 3,000 20.252,00 60.756,00

VALOR TOTAL R$ 425.292,00

LOTE 2

Item Quantidade Descrição do Material Un.Med. Qtde de mês Preço Unit. Preço Total

8 1

Banheiro Modular Duplo Masculino 
e Feminino, sendo que o Masculino 
é preparado para PNE; sem caixa 
de dejeto e sucção, plotagem, 
manutenção e limpeza, material 
de limpeza

mês 3,000 14.900,00 44.700,00

9 1

Banheiro Modular Duplo Masculino 
e Feminino, sendo que o Masculino 
é preparado para PNE; sem caixa 
de dejeto e sucção, plotagem, 
manutenção e limpeza, material 
de limpeza

mês 3,000 14.900,00 44.700,00

10 1

Banheiro Modular Duplo Masculino 
e Feminino, sendo que o Masculino 
é preparado para PNE; sem caixa 
de dejeto e sucção, plotagem, 
manutenção e limpeza, material 
de limpeza

mês 3,000 14.900,00 44.700,00

VALOR TOTAL: R$ 134.100,00

VALOR GERAL: 559.392,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.

4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do Município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais constante nos itens do presente edital, até o local indicado na 
Autorização de Fornecimento, no prazo de até 03 (três) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
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especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pelo Fundo Municipal de Turismo. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
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13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício do Fundo Municipal de Turismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 01 de Dezembro de 2021.

CLEBER MARCIEL NEUMANN
Secretário Municipal de Turismo
Contratante
COSTA ESMERALDA SERVICOS E LOCACOES LTDA
Airo Richter Junior
Contratado

TESTEMUNHAS

Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº.: CPF n°

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios:

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo: LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador Interno
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ATA N. 001/2022 - FMAS
Publicação Nº 3869198

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 – FMAS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 – FMAS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - FMAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, com sede nesta cidade 
na Avenida Nereu Ramos n.º 190, inscrita no CNPJ/MF sob o número n.º 11.680.072/0001-43, neste ato representado por seu Gestor SÉR-
GIO DE MELLO, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 712.792.459-72, RG n.º 13/R 2.458480, residente e domiciliado à Rua Santa Lídia, n.º 
175, Santa Lídia, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa KMJ TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
75.494.187/0001-26, com endereço eletrônico kmjpedidos@hotmail.com, estabelecida à Rua Aníbal César, n.° 196, Bairro São Judas, na 
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88303-510, tel. (47) 3348-9072, representada, neste ato pelo Sr. Aristides Pereira Nunes 
Junior, CPF sob o n.° 351.232.659-53, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente 
ao Pregão Eletrônico nº 005/2021-FMAS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do De-
creto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços objetivando futura aquisição de hortifrutigranjeiros atendendo as necessidades do 
Fundo Municipal de Assistência Social, conforme solicitação nº 163/2021 anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabeleci-
das no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descritivo Unid. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

1

ABACAXI. Características gerais: abacaxi 
de 1ª qualidade, fresco. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas 
plásticas.
MARCA: IN NATURA

UN 70 R$ 5,49 R$ 384,30

mailto:kmjpedidos@hotmail.com
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2

ABÓBORA SECA. Características gerais: 
abóbora seca de 1ªqualidade. Em perfei-
to estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 4,65 R$ 837,00

3

ABOBRINHA-VERDE. Características 
gerais: abobrinha-verde de 1ª qualidade. 
Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 7,99 R$ 1.438,20

4

AIPIM. Características gerais: aipim 
in natura de 1ª qualidade, de fácil 
cozimento. Não estar suja de terra. Não 
conter corpos estranhos aderentes à su-
perfície externa. Acondicionado em em-
balagem plástica, atóxica, transparente 
e resistente, Embalagem acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 4,02 R$ 723,60

5

ALFACE. Características gerais: alface 
tipo crespa ou lisa, de 1ª qualidade 
com folhas íntegras, fresca, sem sinal 
de murcha. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

UN 60 R$ 2,62 R$ 157,20
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6

ALHO. Características gerais: alho nobre, 
tipo especial, classe 5, de acordo com 
a Portaria Nº 242/1992 – Ministério da 
Agricultura. Deve apresentar as caracte-
rísticas do cultivar bem definidas, estar 
fisiologicamente desenvolvido, inteiro, 
sadio e isento de substâncias nocivas 
à saúde. Embalagem plástica contendo 
etiqueta com a identificação e peso do 
produto.
MARCA: IN NATURA

KG 30 R$ 21,65 R$ 649,50

7

BANANA CATURRA. Características 
gerais: Banana Caturra, grupo I, tipo 
comum, de acordo com a Portaria Nº 
126/1981 – Ministério da Agricultura. 
Com grau médio de amadurecimento. 
Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 2,79 R$ 502,20

8

BATATA-DOCE. Características gerais: 
batata doce de 1ª qualidade. Em perfei-
to estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 4,26 R$ 766,80
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9

BATATA LAVADA. Características gerais: 
batata Lavada, de 1ª qualidade, nova, 
lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo 
especial, pesando em média 200 gra-
mas a unidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 2,98 R$ 536,40

10

BETERRABA. Características gerais: 
beterraba de 1ª qualidade, pesando 
em média 200 gramas a unidade. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 4,15 R$ 747,00

11

BRÓCOLIS CHINÊS. Características 
gerais: brócolis de cabeça, orgânico, de 
1ª qualidade, fresco, pesando em média 
300 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em bandejas 
de isopor envolto de papel filme pvc, 
devidamente identificado.
MARCA: IN NATURA

UN 80 R$ 2,75 R$ 220,00
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12

CEBOLA DE CABEÇA. Características 
gerais: cebola de cabeça, de 1ª quali-
dade, pesando em média 150 gramas 
a unidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 2,75 R$ 495,00

13

CENOURA. Características gerais: cenou-
ra de 1ª qualidade, pesando em média 
150 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 3,41 R$ 613,80

14

CHUCHU. Características gerais: chuchu 
de 1ª qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificado por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
sujo de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isento de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 3,98 R$ 716,40
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15

COUVE-FLOR. Características gerais: 
couve-flor de 1ª qualidade, fresca, 
pesando ente 1kg e 1,5kg a unidade. 
Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

UN 100 R$ 4,32 R$ 432,00

16

COUVE MANTEIGA Descrição do produ-
to: Couve (folha), de primeira qualidade, 
tipo manteiga, verde-escura, orgâni-
ca, da época. Características gerais: 
compacta e firme sem lesões de origem 
física ou mecânica, sem perfurações e 
cortes, tamanho e coloração uniformes, 
isentos de sujidades, de parasitas e de 
larvas. Embalagem: Embalagens com 
no mínimo 400 gramas. Devem estar 
acondicionadas em caixas plásticas.
MARCA: IN NATURA

UN 100 R$ 1,98 R$ 198,00

17

LARANJA-PERA. Características gerais: 
laranja pera, de 1ª qualidade. Em perfei-
to estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 2,49 R$ 448,20

18

LIMÃO. Características gerais: limão 
tipo taiti, de 1ª qualidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 5,65 R$ 1.017,00
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19

MAÇÃ. Características gerais: maçã tipo 
Fuji ou gala, de 1ª qualidade, classifica-
da na Categoria 1, conforme Instrução 
Normativa nº 5/2006 do Ministério 
da Agricultura. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 6,15 R$ 1.017,00

20

MAMÃO-FORMOSA. Características ge-
rais: mamão-formosa de 1ª qualidade. 
Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 5,08 R$ 914,40

21

MANGA. Características gerais: manga 
de 1ª qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 100 R$ 4,85 R$ 485,00
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MORANGO. Morango in natura, fruta 
fisiologicamente desenvolvida, bastante 
firme, com maturação apropriada, in-
teira, sem ferimentos, livre de pragas e 
doenças e munida de cálice e pedúnculo 
verde. Em embalagem plástica trans-
parente pesando 200g cada, sem sinais 
de fungos ou apodrecimento. Não estar 
danificada por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar suja de 
terra. Não conter corpos estranhos ade-
rentes à superfície externa. Estar isenta 
de umidade externa anormal, odor e 
sabor estranhos.
MARCA: IN NATURA

UN 60 R$ 4,97 R$ 298,20

23

MELANCIA (aquisição na safra). 
Características gerais: melancia de 1ª 
qualidade, fresca, pesando em média 
10 kg a unidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificada por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isenta de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas.
MARCA: IN NATURA

KG 150 R$ 2,52 R$ 378,00

24

OVOS. Características gerais: Ovos de 
galinha frescos, vermelhos, classifica-
dos em Primeira Qualidade – conforme 
Decreto Lei nº 3748/1993. Devem ser 
uniformes, íntegros, limpos, de casca 
lisa e ter entre 49g 54g de peso. Deve 
ter certificado de Inspeção Estadual 
(SIE) Ou Federal (SIF). Embalagem em 
bandeja com 30 ovos, com identificação 
do produtor e prazo de validade. Valida-
de mínima de 20 dias a partir da data de 
entrega.
MARCA: IN NATURA

BD 100 R$ 14,62 R$ 1.462,00

25

REPOLHO. Características gerais: 
repolho verde, de 1ª qualidade, fresco, 
pesando em média 1,5 Kg a unidade. 
Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da varie-
dade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

UN 100 R$ 4,16 R$ 416,00
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TEMPERO VERDE (salsa + cebolinha). 
Características gerais: tempero verde 
dos tipos salsa e cebolinha, maço misto 
pesando aproximadamente 150 gramas, 
com folhas íntegras, frescas, sem sinal 
de murcha. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificado por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
sujo de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isento de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em embalagem plástica, devidamente 
identificada.
MARCA: IN NATURA

UN 150 R$ 1,79 R$ 268,50

27

UVA ROSADA. Características gerais: 
Uva rosada de 1ª qualidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de 
maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conserva-
ção em condições adequadas. Estar livre 
de enfermidades. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar suja de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 12,09 R$ 2.176,20

28

TOMATE. Características gerais: tomate 
de 1ª qualidade, pesando em média 160 
gramas a unidade. Em perfeito estado 
de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. 
Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipula-
ção, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificado 
por qualquer lesão de origem física 
ou mecânica. Não estar sujo de terra. 
Não conter corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas 
plásticas retornáveis, limpas e em bom 
estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 200 R$ 5,58 R$ 1.116,00
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PIMENTÃO. Características gerais: 
Pimentão verde tipo comum de 1ª 
qualidade, fresco. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o trans-
porte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. 
Não estar danificado por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Não estar 
sujo de terra. Não conter corpos estra-
nhos aderentes à superfície externa. Es-
tar isento de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 9,95 R$ 1.791,00

30

PEPINO. Descrição do produto: Pepino. 
Estar livre de enfermidades. Não estar 
danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar sujo de 
terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, 
odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e 
em bom estado de conservação.
MARCA: IN NATURA

KG 180 R$ 5,55 R$ 999,00

Valor Total: R$ 22.293,90

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
4. O Fornecimento dos equipamentos/materiais deverá ser realizado pela(s) Contratada (s), de forma parcelada, em local previamente in-
formado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações 
e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
III - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos serviços, assim como ao cumpri-
mento das obrigações previstas nesta ATA;
IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
V - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
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recebimento de correspondência;
VI - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
VII- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento e entrega dentro do prazo, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal 
fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
IX - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
X – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os equipamentos/materiais recusados na fase de 
recebimento;
XI - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue os equipamentos/materiais;
II - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos;
III - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Assistência Social. Se, por qualquer 
razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as 
suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
IV - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Assistência 
Social.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
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d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.
Penha/SC, 10 de janeiro de 2022.
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SÉRGIO DE MELLO KMJ TRANSPORTES LTDA
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social Aristides Pereira Nunes Junior
Contratante Contratada

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
CPF n.º CPF n.º

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

LUIZ EDUARDO BUENO
Controle interno
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2021 - PMP  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021 - PMP  

Sistema de Registro de Preços  
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - PMP 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, AO 
CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa GEOMAIS 
GEOTECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.391.371/0001-16, com endereço eletrônico 
rafael@geomais.com.br | erick@geomais.com.br, estabelecida à Rua Koesa, n° 218, Ed. Cimes Office Tower, 
8º andar, Kobrasol, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88102-310, tel. (48) 3241-2395 | 
(48) 3241-2371, representada, neste ato pelo Sr. RAFAEL CARLOS THIESEN, CPF sob o n° 027.029.729-42, 
Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada 
no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 036/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo 
com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia 
especializada em cartografia, aerofotogrametria e geoprocessamento, fornecimento de sistema de informações 
geográficas (SIG), bem como treinamento de suporte técnico ao cadastro do Setor de Tributação da Secretaria 
da Fazenda do Município, conforme solicitação nº 1218/2021 da Secretaria de Fazenda anexa ao Processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do 
presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser prestado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião 
da prestação dos serviços não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até 
regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração. 
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ETAPAS / DESCRIÇÃO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) 
 

UNIDADE 
 

QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 

GLOBAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Cobertura Aerofotogramétrica em 

escala 1:5.000 – GSD 10 centímetros; 

            

KM2 58 1.777,00 103.066,00 

2. Perfilamento a laser 

aerotransportado para geração de 

restituição de planialtimétrica de 
hidrografia e curvas de nível 

equidistantes a cada 50 centímetros; 

            

KM2 58 1.777,00 103.066,00 

3. Apoio de Campo e Aerotriangulação; 
            

KM2 58 473,00 27.434,00 

4. Geração de ortofotocartas digitais 

coloridas em escala 1:1000 – GSD de 

10 centímetros; 

 

 

            

KM2 58 1.382,00 80.156,00 

5. Fornecimento da Licença ilimitada de 

uso de Sistema de Informações 
Geográficas - SIG, em ambiente intranet 

e internet, aplicado ao Cadastro 

Imobiliário , Plano Diretor, e    

Gerenciamento de Projetos 

            

SOFTWARE 1 493.588,00 493.588,00 

6. Elaboração da Planta de Valores 

Genéricos - PVG 

            
SERVIÇO 1 47.390,00 47.390,00 

7. Reformulção / Atualização da 

Legislação Tributária 
    

    

 

  

 SERVIÇO 1 182.650,00 182.650,00 

8. Conversão, adequação e 
compatibilização da base de dados 
do Plano Diretor com a  cartográfica 

existente 

    

    

 

  

 HORA 300 247,00 74.100,00 

9. Conversão, adequação e 

compatibilização da base de dados 
do cadastro imobiliário com a  
cartográfica existente; 

 

    

    

 

  

 UNIDADE 2.000 19,80 39.600,00 
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10. Levantamento in loco para 

atualização cadastral, com  medição, 
coleta dos atributos e imagens de 
novas unidades imobiliárias 

            

UNIDADE 3.000 69,00 207.000,00 

11. Vetorização, Geocodificação, e 

complementação da Base Cartográfica, 

através de edição vetorial, 
representando as novas unidades 
imobiliárias; 

 

            

UNIDADE 3.000 19,80 59.400,00 

12. Coleta dos Atributos Cadastrais e 
Imagem Digital das Seções de 

Logradouros; 

            

SEÇÃO 4.000 39,50 158.000,00 

13. Coleta das imagens frontais dos 

imóveis existentes na base de dados do 

sistema tributário 

            

UNIDADE 30.000 3,95 118.500,00 

14. Customização do Sistema de 

Informações Geográficas, para 

sincronização e integração com o 
Sistema Tributário existente na 

Prefeitura; 

            

HORA 100 247,00 24.700,00 

15. Treinamento em Sistema de 

Informações Geográficas e Atualização 

de Bases de Dados 

            

HORA 40 247,00 9.880,00 

16. Suporte Técnico, manutenção e 

atualizações tecnológicas Sistema de 
Informações Geográficas 

            

MÊS 12 9.872,50 118.470,00 

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 1.847.000,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
4. A empresa deverá realizar a prestação dos serviços do objeto de forma parcelada, conforme pedido da 
Secretaria da Fazenda após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a prestação dos serviços local indicado na Autorização 
de Fornecimento, nos prazos descritos não Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. A prestação dos serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, 
o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da prestação dos serviços, não sendo serviços que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o 
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
serviços prestados, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - A falta de material/produto cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta 
ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
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IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, 
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que 
devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a 
descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da prestação dos serviços desde que observadas as 
normas de segurança; 
III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela 
Secretaria da Fazenda. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito 
em agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal 
de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o 
Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas 
ao fornecimento do ITEM. 
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11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução 
do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia 
de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para prestação dos serviços. 
13.3. No caso de atraso na prestação dos serviços por mais de 5 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
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13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria da Fazenda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 20 de janeiro de 2022. 
 

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA                             GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA 
              Prefeito Municipal                                                                    Rafael Carlos Thiesen 
               CONTRATANTE            CONTRATADA 
 

T E S T E M U N H A S: 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº   
 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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ATA N. 004/2022 - PMP
Publicação Nº 3870108

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2021 - PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2021 - PMP
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 - PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATI-
VA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 72.567.076/0001-04, com endereço eletrônico artefatosgaspar@gmail.com, estabelecida à Rod. Ingo Hering, n° 5311, 
Km 35, Margem Esquerda, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89116-622, representada, neste ato pelo Sr. Gian Carlos 
Alves, CPF sob o n° 721.627.759-72, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao 
Pregão Presencial nº 039/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 
10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em pavimentação intertravada 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Penha, conforme solicitação nº 1235/2021, anexa ao 
Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital e Termo de Referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 
de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 01
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

1

Execução de pavimentação arti-
culada com lajotas de concreto 
sextavadas com espessura 8cm e 
largura 25cm 35 MPa, com forneci-
mento das lajotas, pó de brita, base 
com brita nº 02 (espessura mínima 
de 5cm) e compactação manual 
com rolo.

M² 30.600 R$ 77,99 R$ 2.386.494,00

2
Fornecimento e assentamento de 
meio fio de concreto 12x30 cm com 
15 MPa para lajota.

M 20.600 R$ 31,72 R$ 653.432,00

Valor Total: R$ 3.039.926,00

LOTE 02
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

3

Execução de passeio em paver inter-
travado com espessura e dimensões 
mínimas de 20x10x 6 cm, 35 MPa, 
com piso podotátil direcional e 
alerta (20x20cm), base com brita 
nº 02 (espessura mínima de 5cm), 
fornecimento de paver e pó de brita.

M² 3.000 R$ 78,45 R$ 235.350,00

4
Fornecimento e assentamento de 
meio fio de concreto 12cmx30cm 15 
MPa para paver.

M 2.000 R$ 33,81 R$ 67.620,00

mailto:artefatosgaspar@gmail.com
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Valor Total: R$ 302.970,00

VALOR TOTAL: R$ 3.342.896,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 
Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
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II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 21 de janeiro de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA  ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA
Prefeito Municipal    Gian Carlos Alves
Contratante Contratada

TESTEMUNHAS
Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº: CPF nº:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controladora geral
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Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - FMEDUC 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO 
CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIRO). 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, 
através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 115, inscrita no CNPJ sob nº 30.747.548/0001-60, neste ato 
representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua 
Florianópolis, nº. 869 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa KMJ 
TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.494.187/0001-26, com endereço eletrônico 
kmjpedidos@hotmail.com, estabelecida à Rua Aníbal César, n° 196, na cidade de Itajaí, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88303-510, representada, neste ato pelo Sr. Aristides Pereira Nunes Junior, CPF sob o n° 
351.232.659-53, Cargo/Função Sócio Administrador, telefone (47) 3348-9072, doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico 
nº 001/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, 
conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, 
de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros de alimentação 
(hortifrutigranjeiros) destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino (Unidades 
Escolares, Centro de Educação Infantil, Escola de Jovens e Adultos e Secretaria de Educação) do Município 
de Penha/SC, conforme solicitação nº 355/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando 
ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por 
ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até 
regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração. 
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ITEM DESCRITIVO UND. QTDADE. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL 

01 

ABACATE (aquisição na safra). 
Características gerais: abacate de 1ª qualidade. 
Em perfeito estado de desenvolvimento do 
aroma, cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. Não 
estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar sujo de terra. Não 
conter corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Estar isento de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e em 
bom estado de conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 9,18 R$ 45.900,00 

02 

ABACAXI (aquisição na safra). Características 
gerais: abacaxi de 1ª qualidade, fresco. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e espécie. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 4,88 R$ 24.400,00 

03 

ABÓBORA. Características gerais: abóbora de 
1ª qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 4.000 R$ 3,18 R$ 12.720,00 

04 

ABOBRINHA-VERDE. Características gerais: 
abobrinha-verde de 1ª qualidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 

KG 4.000 R$ 4,13 R$ 16.520,00 
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isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

05 

ACELGA. Características gerais: acelga de 1ª 
qualidade com folhas íntegras, fresca, sem sinal 
de murcha. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 1.000 R$ 3,83 R$ 3.830,00 

06 

AIPIM DESCASCADO. Características gerais: 
aipim de 1ª qualidade, descascado, cortado em 
toletes e higienizado, de fácil cozimento e 
congelado através do sistema “congelamento 
rápido”, ou ainda, acondicionado em 
embalagens à vácuo. Acondicionado em 
embalagem plástica, atóxica, transparente e 
resistente, contendo 1kg. A embalagem deverá 
estar rotulada conforme a legislação vigente, 
contendo informações nutricionais, peso, data 
de embalagem e prazo de validade. Fabricação: 
máximo até 60 dias. Validade: mínimo de 10 
meses. IN NATURA 

KG 2.000 R$ 6,13 R$ 12.260,00 

07 

ALFACE. Características gerais: alface tipo 
crespa ou lisa, de 1ª qualidade com folhas 
íntegras, fresca, sem sinal de murcha. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e espécie. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

UN 2.000 R$ 1,93 R$ 3.860,00 

08 

ALHO. Características gerais: alho nobre, tipo 
especial, classe 5, de acordo com a Portaria Nº 
242/1992 – Ministério da Agricultura. Deve 
apresentar as características do cultivar bem 
definidas, estar fisiologicamente desenvolvido, 
inteiro, sadio e isento de substâncias nocivas à 
saúde. Embalagem plástica contendo etiqueta 

KG 1.100 R$ 21,83 R$ 24.013,00 
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com a identificação e peso do produto. IN 
NATURA 

09 

BANANA-BRANCA. Características gerais: 
banana-branca de 1° qualidade, com grau médio 
de amadurecimento. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 25.000 R$ 3,73 R$ 93.250,00 

10 

BANANA-CATURRA. Características gerais: 
banana-caturra de 1° qualidade, com grau médio 
de amadurecimento. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 25.000 R$ 3,13 R$ 78.250,00 

11 

BATATA-DOCE. Características gerais: batata-
doce de 1ª qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 3.000 R$ 3,74 R$ 11.220,00 

12 

BATATA-INGLESA. Características gerais: 
batata-inglesa de 1ª qualidade, nova, lavada, 
grupo I ou II, classe 2, tipo especial, pesando em 
média 200 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 

KG 15.000 R$ 4,96 R$ 74.400,00 
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conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

13 

BETERRABA. Características gerais: beterraba 
de 1ª qualidade, pesando em média 200 gramas 
a unidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 3,45 R$ 17.250,00 

14 

BRÓCOLIS. Características gerais: brócolis de 
cabeça, de 1ª qualidade, fresco, pesando em 
média 300 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em bandejas de 
isopor envolto de papel filme pvc, devidamente 
identificado. IN NATURA 

UN 5.000 R$ 4,27 R$ 21.350,00 

15 

CAQUI (aquisição na safra). Características 
gerais: caqui de 1ª qualidade, pesando em 
média 150 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 10.000 R$ 6,10 R$ 61.000,00 
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16 

CEBOLA DE CABEÇA. Características gerais: 
cebola de cabeça, de 1ª qualidade, pesando em 
média 150 gramas a unidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 10.000 R$ 2,74 R$ 27.400,00 

17 

CENOURA. Características gerais: cenoura de 
1ª qualidade, pesando em média 150 gramas a 
unidade. Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. Não 
estar danificada por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar suja de terra. Não 
conter corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Estar isenta de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. Acondicionada 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e em 
bom estado de conservação. IN NATURA 

KG 10.000 R$ 3,83 R$ 38.300,00 

18 

CHUCHU. Características gerais: chuchu de 1ª 
qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
sujo de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 3,71 R$ 18.550,00 

19 

COUVE-FLOR. Características gerais: couve-
flor de 1ª qualidade, fresca. Em perfeito estado 
de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 

UN 5.000 R$ 5,46 R$ 27.300,00 
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isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

20 

COUVE-MANTEIGA. Características gerais: 
couve-manteiga de 1ª qualidade, fresca, com 
folhas íntegras, sem sinal de murcha, pesando 
250 gramas cada maço. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em embalagem 
plástica, devidamente identificada. IN NATURA 

MAÇO 5.000 R$ 1,91 R$ 9.750,00 

21 

ESPINAFRE. Características gerais: espinafre 
de 1ª qualidade, fresco com folhas íntegras, sem 
sinal de murcha, pesando 250 gramas cada 
maço. Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. Não 
estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar sujo de terra. Não 
conter corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Estar isento de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em embalagem plástica, devidamente 
identificada. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 2,03 R$ 10.150,00 

22 

GOIABA-VERMELHA (aquisição na safra). 
Características gerais: goiaba-vermelha, de 1ª 
qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 10.000 R$ 7,98 R$ 79.800,00 

23 

KIWI peso médio de 60 g cada, firmes íntegros, 
sem pontos macios. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 

KG 100 R$ 28,70 R$ 2.870,00 
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manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

24 

LARANJA-PERA. Características gerais: 
laranja-pera, de 1ª qualidade. Em perfeito estado 
de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 15.000 R$ 3,76 R$ 56.400,00 

25 

LIMÃO. Características gerais: limão tipo 
galego, de 1ª qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
sujo de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isento de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 4,96 R$ 24.800,00 

26 

MAÇÃ. Características gerais: maçã tipo fuji ou 
gala, de 1ª qualidade, classificada na Categoria 
1, conforme Instrução Normativa nº 5/2006 do 
Ministério da Agricultura. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 15.000 R$ 7,38 R$ 110.700,00 
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27 

MAMÃO-FORMOSA. Características gerais: 
mamão-formosa de 1ª qualidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 6.000 R$ 7,64 R$ 45.840,00 

28 

MANGA (aquisição na safra). Características 
gerais: manga de 1ª qualidade. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 15.000 R$ 5,65 R$ 84.750,00 

29 

MARACUJÁ (aquisição na safra). 
Características gerais: maracujá de 1ª 
qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 5.000 R$ 9,30 R$ 46.500,00 

30 

MELANCIA (aquisição na safra). 
Características gerais: melancia de 1ª qualidade, 
fresca, pesando em média 10 kg a unidade. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e espécie. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 

KG 20.000 R$ 2,15 R$ 43.000,00 
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estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

31 

MELÃO (aquisição na safra). Características 
gerais: melão de 1ª qualidade, fresca, pesando 
em média 2,5 kg a unidade. Em perfeito estado 
de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 10.000 R$ 5,63 R$ 56.300,00 

32 

MORANGO in natura, fruta fisiologicamente 
desenvolvida, bastante firme, com maturação 
apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de 
pragas e doenças e munida de cálice e 
pedúnculo verde. Em embalagem plástica 
transparente pesando 200g cada, sem sinais de 
fungos ou apodrecimento. Não estar danificada 
por qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. IN NATURA 

UN 200 R$ 7,95 R$ 1.590,00 

33 

OVOS. Características gerais: Ovos de galinha 
frescos, vermelhos, classificados em Primeira 
Qualidade – conforme Decreto Lei nº 3748/1993. 
Devem ser uniformes, íntegros, limpos, de casca 
lisa e ter entre 49g 54g de peso. Deve ter 
certificado de Inspeção Estadual (SIE) Ou 
Federal (SIF). Embalagem em dúzias, com 
identificação do produtor e prazo de validade. 
Validade mínima de 20 dias a partir da data de 
entrega. IN NATURA 

DZ 15.000 R$ 7,98 R$ 119.700,00 

34 

PEPINO. Características gerais: pepino tipo 
comum, de 1ª qualidade, fresco. Em perfeito 
estado de desenvolvimento do aroma, cor e 
sabor, próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 

KG 5.000 R$ 2,95 R$ 14.750,00 
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retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

35 

PERA-NACIONAL (aquisição na safra). 
Características gerais: pera-nacional de 1ª 
qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 7.000 R$ 7,95 R$ 55.650,00 

36 

REPOLHO. Características gerais: repolho 
verde ou roxo, de 1ª qualidade, fresco, pesando 
em média 1,5 Kg a unidade. Em perfeito estado 
de desenvolvimento do aroma, cor e sabor, 
próprios da variedade e espécie. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

UN 3.000 R$ 3,80 R$ 11.400,00 

37 

TANGERINA-PONCÃ (aquisição na safra). 
Características gerais: tangerina-poncã de 1ª 
qualidade. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 15.000 R$ 4,93 R$ 73.950,00 

38 

TEMPERO VERDE (salsa + cebolinha). 
Características gerais: tempero verde dos tipos 
salsa e cebolinha, maço misto pesando 
aproximadamente 150 gramas, com folhas 
íntegras, frescas, sem sinal de murcha. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e espécie. 

MAÇO 5.000 R$ 1,96 R$ 9.800,00 
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Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar sujo de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isento de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionado em embalagem 
plástica, devidamente identificada. IN NATURA 

39 

TOMATE. Características gerais: tomate de 1ª 
qualidade, pesando em média 160 gramas a 
unidade. Em perfeito estado de desenvolvimento 
do aroma, cor e sabor, próprios da variedade e 
espécie. Deverá apresentar grau de maturação 
tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas. Estar livre de enfermidades. Não 
estar danificado por qualquer lesão de origem 
física ou mecânica. Não estar sujo de terra. Não 
conter corpos estranhos aderentes à superfície 
externa. Estar isento de umidade externa 
anormal, odor e sabor estranhos. Acondicionado 
em caixas plásticas retornáveis, limpas e em 
bom estado de conservação. IN NATURA 

KG 15.000 R$ 7,82 R$ 117.300,00 

40 

UVA SEM SEMENTE (aquisição na safra). 
Características gerais: uva sem sementes de 1ª 
qualidade, fresca. Em perfeito estado de 
desenvolvimento do aroma, cor e sabor, próprios 
da variedade e espécie. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas. Estar livre de 
enfermidades. Não estar danificada por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica. Não estar 
suja de terra. Não conter corpos estranhos 
aderentes à superfície externa. Estar isenta de 
umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 1.000 R$ 21,85 R$ 21.850,00 

41 

VAGEM (aquisição na safra). Características 
gerais: vagem de 1ª qualidade, fresca. Em 
perfeito estado de desenvolvimento do aroma, 
cor e sabor, próprios da variedade e espécie. 
Deverá apresentar grau de maturação tal que 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas. Estar 
livre de enfermidades. Não estar danificada por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Não estar suja de terra. Não conter corpos 
estranhos aderentes à superfície externa. Estar 
isenta de umidade externa anormal, odor e sabor 
estranhos. Acondicionada em caixas plásticas 
retornáveis, limpas e em bom estado de 
conservação. IN NATURA 

KG 2.000 R$ 9,45 R$ 18.900,00 

Valor Total: R$ 1.627.523,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, 
o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o 
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta 
ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições 
estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
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VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, 
com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que 
devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a 
descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do 
objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1468

 

 
:: Página 15 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito 
em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias 
contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e 
certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal 
de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o 
Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas 
ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
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a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução 
do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia 
de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com 
a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
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:: Página 17 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um 
só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 
             MARIA JURACI ALEXANDRINO                                             KMJ TRANSPORTES LTDA 
    Gestora do Fundo Municipal de Educação                                       Aristides Pereira Nunes Junior 
                         Contratante                                                                                 Fornecedora 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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ATA N. 006/2022 - FMS
Publicação Nº 3869780

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 – FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 – FMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 – FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MEDICAMENTOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela 
Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC doravante denomina-
da CONTRATANTE e a Empresa RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.596.402/0001-75, com endereço 
eletrônico rsfarmanfe@gmail.com, estabelecida à Rodovia SC 370, n.° 1182, sala 01, bairro Rio Bonito, na cidade de Braço do Norte, Es-
tado de Santa Catarina, CEP 88.750-000, tel (48) 3658-7055, representada, neste ato pela Sra. Renata Machado da Rosa, CPF sob o n.° 
040.408.759-07, Cargo/Função Sócia Administradora, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PRE-
ÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico 
nº 003/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, 
de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de medicamentos em referência à listagem atualizada da ta-
bela CMED, incluindo a responsabilidade pelos prazos de validade de cada item, sua manipulação por profissionais qualificados e a entrega 
diretamente na Secretaria de Saúde, para atender demanda judicial de pacientes do Município de Penha, conforme solicitação nº 082/2022, 
anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições e quantitativos estabelecidos no presente edital e Termo de Referência, parte integran-
te do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, 
em igualdade de condições.

1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descrição Unid. Qtdade. Descto. Preço Unitário Total do Item

1

Medicamentos em referência à 
listagem atualizada da Tabela CMED, 
incluindo a responsabilidade pelos 
prazos de validade de cada item, 
sua manipulação por profissionais 
qualificados e a entrega diretamente 
na Farmácia Municipal, para atender 
a demanda judicial de pacientes do 
Município de Penha.

EST. 1 12% R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00

VALOR TOTAL: R$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.

2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

mailto:rsfarmanfe@gmail.com
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
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para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:

a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:

a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 08 de fevereiro de 2022.
RODRIGO RENAN MEDEIROS    RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde   Renata Machado da Rosa
Contratante      Contratada

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
CPF n.º CPF n.º
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O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controladora Geral
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 – FMEDUC  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES). 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, 
com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 
115, inscrita no CNPJ sob nº 30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. 
MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua 
Florianópolis, nº. 869 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a 
Empresa INDUSTTRIA E COMERCIO DE PANIFICIO E CONFEITARIA AMORE DI-PANE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.061.448/0001-03, estabelecida à Rua Bruno Doge, n° 
120, Bairro João Pessoa, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.251-
970, com endereço eletrônico amoredipane@gmail.com, telefone (47) 3348-9072, 
representada, neste ato pela Sra. Priscila Cristina Kloppel, CPF sob o n° 047.203.769-24, 
Cargo/Função Sócia Administradora, doravante denominados “FORNECEDORA” ou 
“BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico 
nº .../2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros de 
alimentação (pães) destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
(Unidades Escolares, Centro de Educação Infantil, Escola de Jovens e Adultos e Secretaria de 
Educação) do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 371/2021, anexa ao processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
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1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao 
Processo Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, 
sendo que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser 
recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade 
recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo 
de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser renovado a critério da 
Administração. 
 

ITEM DESCRITIVO UND. QTDADE. VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
GLOBAL 

02 

PÃO DE FORMA FATIADO. Descrição: pão 
tipo pão de forma fatiado, com peso de 500 
gramas cada, contendo aproximadamente 20 
fatias. Ingredientes: farinha de trigo tipo 1 
enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
fermento biológico e açúcar. O pão deve 
apresentar aspecto de massa integralmente 
cozida, o miolo deve ser poroso, macio, 
homogêneo e elástico. O pão não deverá estar 
amassado, queimado ou com manchas 
escuras na parte inferior (evidência de formas 
sujas). Deve seguir a legislação vigente para 
o alimento em questão. Embalagem: pacote 
de polietileno contendo uma unidade de 500 
gramas de peso líquido. A embalagem deve 
estar intacta. O rótulo deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Validade de no 
mínimo 05 dias a partir da data de entrega.  
Deve ser produzido no dia da entrega ou no 
máximo um dia antes da entrega.  
Marca: Própria 

UN. 20.000 R$ 5,37 R$ 107.400,00 

07 

PÃO SOVADO INTEGRAL (tipo cachorro-
quente). 
Descrição: Pão tipo “cachorro-quente” 
integral, com 50 g cada, contendo no mínimo 
30% de farinha integral, obtido pela cocção de 
massa preparada com farinha de trigo tipo 1 
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de 
trigo integral, água, sal, fermento biológico e 
açúcar. O pão deve apresentar aspecto de 
massa integralmente cozida, o miolo deve ser 
poroso, macio, homogêneo e elástico. O pão 
não deverá estar amassado, queimado ou 
com manchas escuras na parte inferior 
(evidência de formas sujas). Deve seguir a 
legislação vigente para o alimento em 
questão. Embalagem: pacote de polietileno 
contendo 10 unidades. A embalagem deve 
estar intacta. O rótulo deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Validade de no 
mínimo 05 dias a partir da data de entrega.  
Deve ser produzido no dia da entrega ou no 
máximo um dia antes da entrega. 
Marca: Própria 

PCT. 10.000 R$ 9,94 R$ 99.400,00 
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08 

PÃO SOVADO SEM AÇÚCAR. 
Descrição: Pão sovado tipo “PÃO SEM 
AÇÚCAR”, com 400g cada, obtido pela 
cocção de massa preparada com farinha de 
trigo integral tipo 1 enriquecida com ferro e 
ácido fólico, água, sal, fermento biológico. O 
pão deve apresentar aspecto de massa 
integralmente cozida, o miolo deve ser poroso, 
macio, homogêneo e elástico. O pão não 
deverá estar amassado, queimado ou com 
manchas escuras na parte inferior (evidência 
de formas sujas). Deve seguir a legislação 
vigente para o alimento em questão. 
Embalagem: pacote de polietileno contendo 
10 unidades. A embalagem deve estar intacta. 
O rótulo deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Validade de no mínimo 05 dias a partir 
da data de entrega.  Deve ser produzido no dia 
da entrega ou no máximo um dia antes da 
entrega. 
Marca: Própria 

PCT 10.000 R$ 8,95 R$ 89.500,00 

Valor Total: R$ 296.300,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e 
Contratos da Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas 
escolas e centros de educação infantil, após recebimento de Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de 
acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus 
Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através 
Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, 
contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, 
o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado 
apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de 
acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com 
as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por 
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e 
qualidade dos produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do 
fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente 
justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas 
normas regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será 
exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor 
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida 
pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas 
especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 
anuência da Administração. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, 
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo 
nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, 
que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao 
fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do 
fornecimento do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as 
normas de segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar 
qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional 
através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa 
jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório 
emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
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9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao 
Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da 
Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, 
admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste 
instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no 
mercado nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 
e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele 
vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO 
solicitará a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos 
seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da 
Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o 
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 
ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 
deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 
específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo 
regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não 
superior a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de 
cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de 
Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva 
fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo 
estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o 
MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando 
o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e 
poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não 
resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que 
desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento 
de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade 
ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do 
FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário 
Oficial, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de 
relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro 
Municipal. 
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13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo 
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações 
orçamentárias pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da 
execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na 
forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 07 de março de 2022. 
 
       MARIA JURACI ALEXANDRINO  INDUSTTRIA E COMERCIO DE PANIFICIO E  
Gestora do Fundo Municipal de Educação         CONFEITARIA AMORE DI-PANE LTDA   
                                                         Priscila Cristina Kloppel 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de 
Administração, bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle interno 
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ATA N. 007/2022 - FMS
Publicação Nº 3869786

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MEDICAMENTOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com 
sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sra. 
CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard Schimidt, 
nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ALTERMED 
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, estabelecida à Rua Estrada Boa Esperança, n.° 2320, Bairro Fundo Canoas, na cidade de Rio do 
Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.163-554, e-mail licitacoes6@altermed.com.br, telefone (47) 3520-9000, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.° 00.802.002/0001-02, representada, neste ato pelo Sr. Maicon Cordova Pereira, CPF sob o n.° 015.886.939-70, Cargo/Função Represen-
tante Legal, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2021-FMS para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição dos medicamentos que estão prescritos na Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais (REMUNE) 2021, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, confor-
me solicitação nº 749/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, 
parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licita-
ções específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

99

HIOSCINA (BROMETO 
DE NBUTILESCOPOLA-
MINA 6,67MG) 20 ML
Marca: MEDQUIMICA

FR 500 R$ 5,8987 R$ 2.949,35

Total: R$ 2.949,35

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

mailto:licitacoes6@altermed.com.br
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
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paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 02 de março de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS   ALTERMED MATERIAL MÉDICO
Gestor do Fundo Municipal de Saúde   E HOSPITALAR LTDA
CONTRATANTE      Maicon Cordova Pereira
      CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controladora Geral
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ATA N. 008/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869696

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 – FMEDUC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES).

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 115, inscrita no CNPJ sob nº 30.747.548/0001-60, 
neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, nº. 869 - Centro, Penha/SC, dora-
vante denominada CONTRATANTE e a Empresa PJ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.060.647/0001-50, 
estabelecida à Rua Arnaldo Passos, n° 248, Sala 01, Bairro Centro, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, CEP 88.370-102, 
com endereço eletrônico pjservicosecomercio@outlook.com, telefone (47) 3345-8732 / (47) 3065-5503, representada, neste ato pela Sra. 
Julia Cristina Meurer de Souza, CPF sob o n° 070.645.579-75, Cargo/Função Titular Administradora, doravante denominados “FORNECE-
DORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e 
em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros de alimentação (pães) destinados à alimentação 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Unidades Escolares, Centro de Educação Infantil, Escola de Jovens e Adultos e Secretaria 
de Educação) do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 371/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabe-
lecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

ITEM DESCRITIVO UND. QTDADE. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL

01

MINI HAMBURGUER
Descrição: Pão sovado tipo “MINI HAMBURGUER”, 
com 25 g cada, obtido pela cocção de massa pre-
parada com farinha de trigo tipo 1 enriquecida com 
ferro e ácido fólico, água, sal, fermento biológico e 
açúcar. O pão deve apresentar aspecto de massa 
integralmente cozida, o miolo deve ser poroso, ma-
cio, homogêneo e elástico. O pão não deverá estar 
amassado, queimado ou com manchas escuras na 
parte inferior (evidência de formas sujas). Deve se-
guir a legislação vigente para o alimento em ques-
tão. Embalagem: pacote de polietileno contendo 
10 unidades. A embalagem deve estar intacta. 
O rótulo deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Validade de no mínimo 05 dias a partir 
da data de entrega. Deve ser produzido no dia da 
entrega ou no máximo um dia antes da entrega.
Marca: DU PORTAL

UN. 20.000 R$ 10,80 R$ 216.000,00

Valor 
Total: 
R$ 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

mailto:pjservicosecomercio@outlook.com
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
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III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
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seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício do Fundo Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 07 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO    PJ SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME
Gestora do Fundo Municipal de Educação  Julia Cristina Meurer de Souza
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F. nº

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle interno

ATA N. 008/2022 - FMS
Publicação Nº 3869791

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - FMS
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 – FMS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATI-
VA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos 
Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasilei-
ro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado 
na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado pela Portaria nº 1.664/2021, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa VIDAPETS CLINICA VETERINARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 42.699.136/0001-81, estabelecida à 
Avenida Eugênio Krause, n. 2.200, Bairro Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.385-000, e-mail vidapets.vet@
gmail.com, telefone (47) 9 9251-5694, representada, neste ato pelo Sr. Marcelo Lourenço de Lima, CPF sob o n. 027.915.999-40, Cargo/
Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 001/2022 – FMS para 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2000, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preço para futura contratação de empresa especializada em castração de animais do 
Município de Penha/SC, conforme solicitação 111/2022 do Fundo Municipal da Saúde anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contrata-
ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores correspondentes ao objeto encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, quando não atenderem às referidas 
especificações poderão ser recusados/refeitos, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela secretaria solicitante, na 
qual o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, conforme Anexo I – Termo de Referência.

LOTE 1
Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

01 Orquiectomia Felina; Procedimento 
deverá incluir anestesia. SERV. 300 R$ 150,00 R$ 45.000,00

02 Orquiectomia Canino até 15kg; Pro-
cedimento deverá incluir anestesia. SERV. 300 R$ 230 R$ 69.000,00

03
Orquiectomia Canina acima de 
15kg; Procedimento deverá incluir 
anestesia.

SERV. 300 R$ 230,00 R$ 69.000,00

04 Ovariohisterectomia Felina; Procedi-
mento deverá incluir anestesia. SERV. 300 R$ 193,75 R$ 155.000,00

05
Ovariohisterectomia Canina até 
09kg; Procedimento deverá incluir 
anestesia.

SERV. 300 R$ 230,00 R$ 69.000,00

06
Ovariohisterectomia Canina de 10 até 
15kg; Procedimento deverá incluir 
anestesia.

SERV. 300 R$ 230,00 R$ 69.000,00

07
Ovariohisterectomia Canina acima de 
15 Kg; Procedimento deverá incluir 
anestesia.

SERV. 300 R$ 230,00 R$ 69.000,000

Total: R$ 545.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADES.
4- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento por parte do 
CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, a contratada deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:

mailto:vidapets.vet@gmail.com
mailto:vidapets.vet@gmail.com
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a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
5.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I – Os serviços deverão ser executados sistematicamente em conformidade com as normas técnicas e periodicidade recomendada pelo 
conselho de engenharia atinente ao serviço, visando a perfeita execução dos serviços.
II- Manter, durante todo o prazo da ATA, em compatibilidade com as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93).
III- A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, a fim de manter os serviços e materiais em boas 
condições, garantindo a plena acessibilidade dos prédios públicos.
IV- Remover, corrigir, reparar e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, conforme
previsto no art. 69 da lei 8.666/93;
V- A CONTRATADA será a única responsável pela execução dos serviços, devendo garantir a sua qualidade, de acordo com as normas téc-
nicas, sob pena de responsabilidade.
VI- Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os que 
forem decorrentes de
acidente de trabalho;
VII- Qualquer dano aos bens, a que se refere ao presente TERMO DE REFERÊNCIA, independentemente de sua origem, será objeto de 
vistoria especializada para constatar a responsabilidade de quem deu causa ao dano. Em sendo este de responsabilidade da CONTRATADA 
deverá esta arcar com os custos do conserto ou a substituição do bem.
VIII- O MUNICÍPIO não cederá ou emprestará em hipótese alguma, ferramentas, instrumentos, equipamentos e acessórios ou materiais 
consumíveis devendo estes ser de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA.
IX- Qualquer substituição de peças ou componentes somente poderão ser efetuados após a aprovação e autorização do órgão requisitante.
X- Todos os contatos de ordem técnica deverão ser feitos com o responsável da Secretaria requisitante ou pessoa designada por este, so-
mente a título de informação.
XI- Todos os dispositivos do Termo de Referência e do Contrato deverão ser seguidos rigorosamente.
XII- Após o recebimento dos serviços, mesmo que definitivamente, se, a qualquer tempo, durante a utilização normal do(s) equipamento(s), 
vier a se constatar discrepância com as especificações, ou repetir o mesmo defeito, proceder-se-á o imediato reparo dos mesmos, sem ônus 
para a CONTRATANTE.
XIII- Os serviços ou materiais aplicados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com o orçamento autoriza-
do e as condições do edital e seus anexos, mediante prévia notificação a CONTRATADA para que, dentro do prazo certo e determinado, 
estabelecido pela CONTRATANTE, seja procedida a sua devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Ato 
Convocatório.
XIV- A LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender plenamente o compromisso assumido com o MUNICÍPIO.
XV- A LICITANTE VENCEDORA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado.
XXI - A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados ao prédio público bem como seus equipamentos, objeto do pre-
sente Edital, durante a execução dos serviços.
XXIII - Os serviços de manutenção corretiva serão realizados quantas vezes forem necessárias durante a vigência do contrato. Todas as 
solicitações serão feitas pela Secretaria de Saúde através de Ordem de Serviço.
XXIV - Para os serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer equipamentos e as ferramentas necessárias, empregar mão de obra 
capacitada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de funcionários, visando assegurar a con-
clusão dos serviços no prazo fixado, bem como, quando necessário, para as peças de reposição, a contratada deverá apresentar 3 (três) 
orçamentos, em conformidade com a proposta contratada.
XXV - É ainda de responsabilidade da CONTRATADA o visto do CREA/SC em até 10 dias após a sessão.
XXVI- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como 
dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
XXXI - A falta de quaisquer dos serviços/materiais/produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
XXXII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários 
para recebimento de correspondência;
XXXIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
XXXIV - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XXXV – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
6. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer solidarie-
dade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
6.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
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das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
7. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
7.1 - Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Edital e preços pactuados pelos serviços efetivamente efetuados.
6.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
6.3 - Comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas a execução do contrato.
7.4 - Prestar informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto do 
Contrato.
6.5 - Proporcionar todas as facilidades, que dela dependa, para o bom andamento do serviço.
6.6 - Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a CONTRATADA, a prévia defesa.
7.7. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO
8. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30(trinta) dias após fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal 
eletrônica devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável do recebimento.
8.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
8.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
8.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
9. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fun-
dação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
9.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
9.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspondên-
cia, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
9.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
10.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
10.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
10.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
11. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica e outras despesas que se façam necessárias à execução do objeto contratado, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
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IV) Declaração de inidoneidade.
12.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
12.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
12.3. No caso de atraso na entrega do serviço/produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) 
dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) 
anos.
12.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
12.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
12.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
12.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
12.8. A falta dos serviços/produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a 
que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS
13. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 07 de março de 2022.

_____________________________  ____________________________
RODRIGO RENAN MEDEIROS   VIDAPETS CLINICA VETERINARIA LTDA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde  Marcelo Lourenço de Lima
CONTRATANTE     FORNECEDOR/CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F. nº

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
De acordo:
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controladora Interna
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ATA N. 008/2022 - PMP
Publicação Nº 3870083

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 – PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 – PMP
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 – PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DRENAGEM.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da 
Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa GERCINDO SENHORIN ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 86.887.494/0001-93, com endereço eletrônico gercindogera@gmail.com, estabelecida à Avenida Nicolau Inacio, n° 385, bairro 
Centro, na cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, CEP 85.670-000, tel. (46) 9 936-6659 representada, neste ato pelo Sr. Gercindo 
Senhorin, CPF sob o n° 749.377.079-49, Cargo/Função Proprietário, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO RE-
GISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao 
Pregão Presencial nº 001/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 
10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada em mão de obra para a confecção 
de boca de lobo, caixa de passagem, travessas e colocação de calhas, conforme solicitação nº 157/2022, não obrigando ao ORGÃO a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, 
em igualdade de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

1

Contratação de empresa especializada 
em mão de obra para a realização dos 
seguintes serviços: Confecção de boca 
de lobo, caixa de passagem, travessas 
e colocação de calhas, a mesma deve-
rá conter 03 (três) retroescavadeira, 
com fornecimento de combustivel e 
operadores, 03 (três) caminhões truck 
14m³ com fornecimento de combusti-
vel e motoristas e 12 (doze) auxiliares 
operacionais, bem como todo equipa-
mento necessário para a execução dos 
trabalhos.

Mês 12 R$ 148.900,00 R$ 1.786.800,00

Valor Total: R$ 1.786.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 

mailto:gercindogera@gmail.com
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Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
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por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
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descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 14 de fevereiro de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante
GERCINDO SENHORIN ME
Gersindo Senhorin
Fornecedora/Contratada

TESTEMUNHAS

Nome Completo:
CPF nº.:

Nome Completo:
CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE SOARES LEITE
Controle interno
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ATA N. 009/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869698

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 – FMEDUC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES).

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 115, inscrita no CNPJ sob nº 30.747.548/0001-60, 
neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, nº. 869 - Centro, Penha/SC, doravan-
te denominada CONTRATANTE e a Empresa VALDIR PEDRO PEREIRA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.369.420/0001-75, estabelecida 
à Rua José Camilo da Rosa, n° 1.138, Andar n. 02, Bairro Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP 88.385-000, com 
endereço eletrônico pcandidopereira@uol.com.br, telefone (47) 3345-8732, representada, neste ato pelo Sr. Valdir Pedro Pereira, CPF sob 
o n° 601.902.489-04, Cargo/Função Proprietário, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 
002/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, 
de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros de alimentação (pães) destinados à alimentação 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Unidades Escolares, Centro de Educação Infantil, Escola de Jovens e Adultos e Secretaria 
de Educação) do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 371/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabe-
lecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

ITEM DESCRITIVO UND. QTDADE. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL

03

PÃO DE FORMA INTEGRAL FATIADO. Descrição: pão 
tipo pão de forma integral fatiado, com peso de 500 
gramas cada, contendo aproximadamente 20 fatias. 
Ingredientes: farinha de trigo tipo 1 e farinha de trigo 
integral enriquecidas com ferro e ácido fólico, água, 
sal, fermento biológico e açúcar. Deve ser produzido 
com no mínimo 30% de farinha de trigo integral. O 
pão deve apresentar aspecto de massa integralmente 
cozida, o miolo deve ser poroso, macio, homogêneo e 
elástico. O pão não deverá estar amassado, queima-
do ou com manchas escuras na parte inferior (evidên-
cia de formas sujas). Deve seguir a legislação vigente 
para o alimento em questão. Embalagem: pacote de 
polietileno contendo uma unidade de 500 gramas 
de peso líquido. A embalagem deve estar intacta. O 
rótulo deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Validade de no mínimo 05 dias a partir da data de 
entrega. Deve ser produzido no dia da entrega ou no 
máximo um dia antes da entrega.
Marca: ART PAES

UN. 10.000 R$ 6,20 R$ 62.000,00

mailto:pcandidopereira@uol.com.br
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04

PÃO DE HAMBURGUER
Descrição: Pão sovado tipo “HAMBURGUER”, com 50 
g cada, obtido pela cocção de massa preparada com 
farinha de trigo tipo 1 enriquecida com ferro e ácido 
fólico, água, sal, fermento biológico e açúcar. O pão 
deve apresentar aspecto de massa integralmente 
cozida, o miolo deve ser poroso, macio, homogêneo e 
elástico. O pão não deverá estar amassado, queima-
do ou com manchas escuras na parte inferior (evidên-
cia de formas sujas). Deve seguir a legislação vigente 
para o alimento em questão. Embalagem: pacote de 
polietileno contendo 6 unidades. A embalagem deve 
estar intacta. O rótulo deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Validade de no mínimo 05 dias a 
partir da data de entrega. Deve ser produzido no dia 
da entrega ou no máximo um dia antes da entrega.
Marca: ART PAES

PCT. 10.000 R$ 6,71 R$ 67.100,00

06

PÃO SOVADO (tipo cachorro-quente). Descrição: Pão 
sovado tipo “cachorro-quente”, com 50 g cada, obtido 
pela cocção de massa preparada com farinha de trigo 
tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico, água, sal, 
fermento biológico e açúcar. O pão deve apresentar 
aspecto de massa integralmente cozida, o miolo deve 
ser poroso, macio, homogêneo e elástico. O pão não 
deverá estar amassado, queimado ou com manchas 
escuras na parte inferior (evidência de formas sujas). 
Deve seguir a legislação vigente para o alimento em 
questão. Embalagem: pacote de polietileno contendo 
10 unidades. A embalagem deve estar intacta. O 
rótulo deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Validade de no mínimo 05 dias a partir da data de 
entrega. Deve ser produzido no dia da entrega ou no 
máximo um dia antes da entrega.
Marca: ART PAES

PCT. 10.000 R$ 5,70 R$ 57.000,00

09

PÃO VEGANO. SEM GLÚTEN, SEM LEITE E SEM OVO.
Descrição: Pão especial para dietas de alunos com 
alergias alimentares. Ingredientes: água, fécula de 
mandioca, farinha de soja, amido de milho, farinha de 
batata doce, castanha-do-brasil, fermento biológico, 
sal, quinoa, farinha de uva, propionato de cálcio, 
ácido sórbico e sorbato de potássio, goma xantana, 
ácido cítrico e carbonato de cálcio. Embalagem: Con-
tendo aproximadamente 500 gramas de peso líquido. 
Não serão aceitos produtos com lacre rompido ou 
cujas embalagens estejam danificadas. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: mínimo de 7 dias a partir da data da 
entrega. Podendo ser congelado por 120 dias.
Marca: ART PAES

UN. 100 R$ 17,80 R$ 1.780,00

Valor Total: R$ 187.880,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
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Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
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Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
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no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício do Fundo Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 07 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO   VALDIR PEDRO PEREIRA ME
Gestora do Fundo Municipal de Educação   Valdir Pedro Pereira
CONTRATANTE     CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F. nº

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle interno

ATA N. 009/2022 - FMS
Publicação Nº 3869796

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 – FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE FILME DE RAIO X.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado 
pela Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/
MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
10.944.321/0001-06, estabelecida à Rua Ernesto Schadrack, n. 105, sala A e C, Bairro Água Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa 
Catarina, CEP: 89.042-220, e-mail licitacao@medicalblu.com.br, telefone (47) 3041-0669 / (47) 3209-7849, representada, neste ato pelo 
Sr. Michel Campos de Castro, CPF sob o n. 033.730.939-61, Cargo/Função Titular Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” 
ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo 

mailto:licitacao@medicalblu.com.br
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Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº .../2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, 
conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsi-
diariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de filme de raio x digital para atender necessidades do Pronto 
Atendimento 24 horas do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 066/2022 anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contrata-
ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.
Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

01
Filme para RX digital 
28x35 c/ 100fls.
Marca: AGFA

CX 24 R$ 705,00 R$ 16.920,00

Total: R$ 16.920,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
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que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
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9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 07 de março de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS    MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS
Secretário Municipal de Saúde   E HOSPITALARES LTDA
CONTRATANTE     Michel Campos de Castro
CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 009/2022 - PMP
Publicação Nº 3870085

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2022 - PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - PMP
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 – PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DRENAGEM.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa NAJ EMPREITEIRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 10.980.713/0001-12, com endereço eletrônico pedrosouzams@hotmail.com, estabelecida à Rua Luiz Manoel do Nascimento, n. 668, 
bairro Gravatá, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, CEP 88.372-540, tel. (47) 3065-7638 representada, neste ato pelo Sr. 
Pedro de Souza, CPF sob o n° 824.411.119-49, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFI-
CIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório 
referente ao Pregão Presencial nº 004/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme 
as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviço para colo-
cação e substituição de tubos de concreto, com rebaixamento do lençol freático, escoramento das paredes, confecção e construção de boca 
de loco, caixas de passagem e ligação para ampliação do sistema de drenagem pluvial, conforme solicitação nº 253/2022, tudo de acordo 

mailto:pedrosouzams@hotmail.com
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com as condições estabelecidas no edital e Termo de Referência, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 1
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

1

Prestação de serviço para fornecimen-
to e execução de boca de lobo, em 
alvenaria de tijolo maciço, revestida 
com argamassa, sobre lastro de con-
creto e tampa de concreto 4.00Mar-
mado, inclusive material conectadas 
a drenagem com fornecimento do 
material, com equipamento e maqui-
nários, incluindo o nivelamento junto 
a sarjeta, guia e meio feio da rua, com 
fornecimento de bedim, com forne-
cimento de cimento e confecção de 
massa e argamassa para acabamentos 
dos tubos, bem como a remoção do 
material e limpeza final do local

UN. 3.500 R$ 435,19 R$ 1.523,165,00

02

Execução de travessas para boca de 
lobo, com fornecimento de maquiná-
rio, com fornecimento de bedim, com 
fornecimento de cimento e confecção 
de massa e argamassa para aca-
bamentos dos tubos equipamento 
necessários e epi's a serem utilizados, 
bem como a retirada de material exis-
tente, e posterior fechamento da vala 
limpeza do local e recolhimento do
material descartado.

M 4.000 R$ 53,20 R$ 212.800,00

03

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 30cm com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado

M 6.000 R$ 53,20 R$ 319.200,00
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04

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 40cm com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado.

M 7.000 R$ 67,70 R$ 473.900,00

05

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 60cm com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado

M 7.000 R$ 77,37 R$ 541.590,00

06

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 80cm com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a Mcolocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado.

M 5.000 R$ 96,71 R$ 483.550,00
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07

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 1m com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado.

M 5.000 R$ 125,72 R$ 628.600,00

08

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 1.20m com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado

M 3.000 R$ 174,08 R$ 522.240,00

09

Prestação de serviço para colocação 
de tubos de 1.50m com rebaixamento 
do lençol freático, fornecimento de 
maquinários, equipamentos e epi's a 
serem utilizados na remoção e abertu-
ra da vala, escoramento das paredes, 
a colocação e assentamento de tubo 
com fornecimento de manta geotêxtil 
nas juntas de dilatação, com bomba 
de sucção e nivelamento topográfico, 
ligação de esgoto com fornecimento 
de material (cano e joelho), com for-
necimento de bedim, com fornecimen-
to de cimento e confecção de massa 
e argamassa para acabamentos dos 
tubos, retirada de material existente e 
posterior fechamento da vala, limpeza 
do local e recolhimento do material 
descartado

M 2.500 R$ 241,77 R$ 604.425,00
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10

ASSENTAMENTO DE GALERIA CELU-
LAR SEÇÃO DE 1,50 X 1,50M OU 2,00 
X 2,00M COM PAREDE 15CM - MPA 30 
OU SUPERIOR (incluso remoção de 
tubos antigos caso necessário), para 
conserto,
manutenção em tubulações existentes 
e implantação de novas tubulações, 
em diversas ruas do município, com 
fornecimento de manta bidim largura 
40 cm e transpasse de 20 cm. todo 
o serviço por conta do executor 
incluindo
máquina e caminhão bota-fora. reater-
ro com mesmo material (em caso de 
solo ruim da rua, a prefeitura fornece-
rá o material para reaterro, cabendo a 
empresa o serviço de espalhamento e 
limpeza da obra).

M 2.500 R$ 822,03 R$ 2.055.075,00

11

Fornecimento e execução de caixa 
de ligação, de acordo com o projeto 
disponibilizado e/ou minimante em 
atendimento as normas vigentes.

UN. 1.500 R$ 1.934,20 R$ 2.901.300,00

12

Instalação de calha em concreto 
simples pré-moldado, em meia cana, 
DN 200mm a DN 600mm, inclusive 
material, assentamento sobre lastro 
de concreto e escavação

UN. 2.000 R$ 174,08 R$ 348.160,00

13

Fornecimento e execução de poço de 
visita sem escotilha de ferro de acordo 
com o projeto disponibilizado e/ou 
minimante em atendimento as normas 
vigentes

UN. 1.000 R$ 1.450,65 R$ 1.450.650,00

14

Fornecimento e instalação de escotilha 
de ferro para poço de vistia, de acordo 
com o projeto disponibilizado e/ou 
minimante em atendimento as normas 
vigentes.

UN. 1.000 R$ 870,34 R$ 870.340,00

Valor Total: R$ 12.934.995,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 
Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
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b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do 
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fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
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14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 07 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante

NAJ EMPREITEIRA LTDA
Pedro de Souza
Fornecedora/Contratada

TESTEMUNHAS

Nome Completo:
CPF nº.:

Nome Completo:
CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:

VIVIANE SOARES LEITE
Controle interno

ATA N. 010/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869702

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - FMEDUC
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 – FMEDUC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATI-
VA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa JOÃO PEDRO DA ROCHA ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 73.801.193/0001-53, estabelecida à Rua Francisco de Paula Seara, n° 165, Bairro São Domingos, na cidade de Navegantes, 
Estado de Santa Catarina, CEP 88.370-570, com endereço rochaterraplanagem2010@hotmail.com, telefone (47) 3347-0188, representada, 
neste ato pelo Sr. João Pedro da Rocha, CPF sob o n° 181.295.879-04, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNE-
CEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº .../2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas 

mailto:rochaterraplanagem2010@hotmail.com
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no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terrapla-
nagem com fornecimento de material para atender as demandas do Fundo Municipal de Educação do Município de Penha/SC, conforme 
solicitação nº 084/2022, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser prestado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
ITEM DESCRITIVO UND. QTDADE. VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL

01

LIMPEZA (RASPAGEM)
com remoção de toda a 
vegetação em área de 
72x62 metros, garantin-
do a limpeza do terreno 
para posterior etapa 
de aterro. O material 
removido ficará no pró-
prio terreno, porém na 
área a não ser utilizada 
para a obra que é ao 
fundos.

M² 4.464 R$ 0,10 R$ 446,40

02

MATERIAL PARA 
ATERRO (barro de boa 
qualidade) transpor-
tado, espalhado e 
compactado. O terreno 
deverá ficar pronto para 
receber as obras de 
construção da unidade 
escolar projetada para 
esse espaço.

M² 2.400 R$ 16,06 R$ 38.544,00

Valor Total: R$ 
38.990,40

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
4. A empresa contratada deverá estar executar os serviços descritos no Termo de Referência na Rua Pedro José Vicente S/N – Centro – 
Penha/SC.
4.1 A empresa contratada deverá executar os serviços no local constante do item 2 em até 07 (sete) dias após o recebimento da autorização 
de fornecimento.
4.2 O prazo para a execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias após o início.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de prestação de serviços, observadas as 
condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A prestação de serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamen-
to de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao prestador de serviços que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o prestador de serviços deverá estar com a 
documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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6.1. São obrigações do Prestador de Serviços, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o Prestador de Serviços adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autori-
dades competentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

7. São responsabilidades do Prestador de Serviços Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do descumpri-
mento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍ-
PIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao Prestador de Serviços, o valor correspondente.
7.1. O PRESTADOR DE SERVIÇOS autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuí-
zos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do Prestador de Serviços, acesso ao local da prestação dos serviços desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o PRESTADOR DE SERVIÇOS de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Educação. Se, por 
qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao PRESTADOR DE SERVIÇOS em moeda corrente nacional através de depósito em agência da 
rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da 
correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao Prestador de Serviços, para as necessárias corre-
ções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o Prestador de Serviços deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Prestador de Serviços junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, 
para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa;
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9.4. Nenhum pagamento isentará o PRESTADOR DE SERVIÇOS das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva 
do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará ao Prestador de Serviços, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Prestador de Serviços der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hi-
póteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Prestador de Serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, 
a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Prestador de Serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário 
Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Prestador de Serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se 
a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Prestador de Serviços, relativas ao fornecimento do 
ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 
sustar o pagamento das faturas, até que o Prestador de Serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do PRESTADOR DE SERVIÇOS:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o PRESTADOR DE SERVIÇOS ficará 
sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O Prestador de Serviços sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 
1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o Prestador de Serviços impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 
(dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o PRESTADOR DE SERVIÇOS descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao 
MUNICÍPIO;
b) se o PRESTADOR DE SERVIÇOS sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar 
de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o PRESTADOR DE SERVIÇOS tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
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13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do Prestador de Serviços, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário 
Oficial, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o Prestador de Serviços ou interessado de relacionar-se com a Administração 
Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao PRESTADOR DE SERVIÇOS das penalidades a 
que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 21 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
JOÃO PEDRO DA ROCHA ME
João Pedro da Rocha
Contratada

TESTEMUNHAS
Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº.: CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle interno

ATA N. 010/2022 - FMS
Publicação Nº 3869801

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2022 – PMP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo 
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Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 068.037.479-95, RG nº 5.101.943, residente e domiciliado à Av. Antônio 
Joaquim Tavares, n.º 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 1.664/2021, doravante denominado CON-
TRATANTE e a Empresa HILEON CESA SUCATELLI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 17.778.597/0001-66, estabelecida à Rua Pomeranos, 
n. 6.122, bairro São Roque, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.120-000, e-mail sulimpeza@gmail.com, telefone (47) 
3382-3296, representada, neste ato pelo Sr. Hileon Cesar Sucatelli, CPF sob o n. 057.017.749-96, Cargo/Função Titular Administrador, dora-
vante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº .../2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto 
de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido 
no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de álcool 70% para atender as demandas do Fundo Municipal 
de Saúde desde município, conforme solicitação nº 194/2022, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital 
e Termo de Referência, parte integrante do processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro 
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

01

ALCOOL 70% 1LT
COMPOSIÇÃO: ETA-
NOL, AGUÁ DEIONIZA-
DA E DESNATURANTE.
Marca: ARRARAS
PRINCÍPIO ATIVO: 
ETANOL COM CONCEN-
TRAÇÃO DE 70% INPM.

FR 13.000 R$ 5,68 R$ 73.840,00

Total: R$ 73.840,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 

mailto:sulimpeza@gmail.com
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condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
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vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
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prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via 
arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 25 de março de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS   HILEON CESA SUCATELLI ME
Secretário Municipal de Saúde   Hileon Cesa Sucatelli
CONTRATANTE     CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno
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Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 - PMP  
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PMP 

Sistema de Registro de Preços  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 – PMP 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO 
CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q (CONCRETO             
BETUMINOSO USINADO E QUENTE). 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa BALTT TRANSPORTES E 
TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.145.589/0001-16, com endereço eletrônico 
baltt@terra.com.br / kati@baltt.com.br, estabelecida à Rua Henrique Todeschini, n. 300, bairro Centro, na cidade 
de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, CEP 88.380-000, tel. (47) 3345-0803 representada, neste ato 
pelo Sr. Rogério Luis Baltt, CPF sob o n° 624.204.709-82, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Presencial nº 002/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, 
conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado e quente), para 
prosseguimento das atividades diárias da Secretaria de Serviços Urbanos, conforme solicitações nº 240/2022, 
241/2022 e 242/2022, anexas ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e 
Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de 
sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja 
devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma 
integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio 
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas 
após a emissão da Autorização de Serviço. 
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as 
necessidades do Município de Penha/SC. 
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Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
LOTE 1 

Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total 

01 

Regularização de sub-base e subleito, com 
escavadeira hidráulica, com motoniveladora, 
com trator, com fornecimento de base de brita 
graduada com 20cm e todo material 
necessário, equipamento, mão de obra, 
sinalização e EPI’S. 

M²  85.000m² R$ 33,00 R$ 2.805.000,00 

02 

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) E = 5cm, com acabadora asfáltica, 
com rolos compactadores (liso, pneu – para 
carga adequada de compactação com carga 
e descarga, com compactação de bordos, 
com material, mão de obra, sinalização e 
EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 87,45 R$ 11.659.970,85 

03 

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) E = 2,5cm, com acabadora asfáltica, 
com rolos compactadores (liso, pneu – para 
carga adequada de compactação com carga 
e descarga, com compactação de bordos, 
com material, mão de obra, sinalização e 
EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 43,45 R$ 5.793.318,85 

04 
Execução de pintura de ligação com emulsão 
asfáltica rr-2c. Consumo de 0,5kg/m2, com 
material, mão de obra, sinalização e EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 5,45 R$ 726.664,85 

05 

Imprimação de base para pavimentação com 
adp cm-30 (exceto asfalto diluído de petróleo
 cm-30) imprimação de base para 
pavimentação com adp cm-30 (exceto asfalto 
diluído de petróleo cm-30), com material, mão 
de obra, sinalização e EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 9,85 R$ 1.313.330,05 

06 

Execução de serviço de colocação de meio fio 
e material, com escavação, travamento, 
acabamento de fugas, com aterro, com 
equipamento, material e mão de obra, nas 
dimensões mínimas 100x15x13x30cm, com 
material, equipamento, mão de obra, 
sinalização e EPI’S. 

MT. 10.000 R$ 72,05 R$ 720.500,00 

07 

Remoção de placas, lajotas e pilares de 
concreto de forma manual sem 
reaproveitamento . 
 

M² 35.000m² R$ 32,32 R$ 1.131.200,00 

   Valor Total: R$ 24.150.000,00 
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LOTE 3 

Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total 

15 

Regularização de sub-base e subleito, com 
escavadeira hidráulica, com motoniveladora, 
com trator, com fornecimento de base de brita 
graduada com 20cm e todo material 
necessário, equipamento, mão de obra, 
sinalização e EPI’S. 

M²  85.000m² R$ 33,00 R$ 2.805.000,00 

16 

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) E = 5cm, com acabadora asfáltica, 
com rolos compactadores (liso, pneu – para 
carga adequada de compactação com carga 
e descarga, com compactação de bordos, 
com material, mão de obra, sinalização e 
EPI’S. 

M² 
 
 

133.333,00m² 
R$ 87,45 R$ 11.659.970,85 

17 

Execução de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) E = 2,5cm, com acabadora asfáltica, 
com rolos compactadores (liso, pneu – para 
carga adequada de compactação com carga 
e descarga, com compactação de bordos, 
com material, mão de obra, sinalização e 
EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 43,45 R$ 5.793.318,85 

18 
Execução de pintura de ligação com emulsão 
asfáltica rr-2c. Consumo de 0,5kg/m2, com 
material, mão de obra, sinalização e EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 5,45 R$ 726.664,85 

19 

Imprimação de base para pavimentação com 
adp cm-30 (exceto asfalto diluído de petróleo
 cm-30) imprimação de base para 
pavimentação com adp cm-30 (exceto asfalto 
diluído de petróleo cm-30), com material, mão 
de obra, sinalização e EPI’S. 

M² 133.333,00m² R$ 9,85 R$ 1.313.330,05 

20 

Execução de serviço de colocação de meio fio 
e material, com escavação, travamento, 
acabamento de fugas, com aterro, com 
equipamento, material e mão de obra, nas 
dimensões mínimas 100x15x13x30cm, com 
material, equipamento, mão de obra, 
sinalização e EPI’S. 

MT. 10.000 R$ 72,05 R$ 720.500,00 

21 

Remoção de placas, lajotas e pilares de 
concreto de forma manual sem 
reaproveitamento . 
 

M² 35.000m² R$ 34,60 R$ 1.211.000,00 

Valor Total: R$ 24.230.000,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria 
de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo 
com as necessidades do município de Penha/SC. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado 
na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.  
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em 
seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o 
nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1528

   
 

 
:: Página 5 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital. 
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem 
os devidos cuidados. 
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos 
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas 
e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança; 
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria 
de Serviços Urbanos. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria 
responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a 
discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e 
relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo 
ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e 
suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
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b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Serviços Urbanos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 17 de março de 2022. 

 
 

 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

Prefeito Municipal 
Contratante 

BALTT TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA  
Rogério Luis Baltt  

Fornecedora/Contratada 
  

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome Completo: 
       CPF nº.:  
 

 
Nome Completo: 
CPF nº.:  
 

 
 
 
A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicada no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
                                                
De acordo: 

 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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ATA N. 011/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869703

PROCESSO LICITATÓRIO N. 007/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 011/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE TÊNIS E MEIAS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 30.747.548/0001-60, neste ato 
representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e 
inscrita no CPF/MF sob o n. 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa JDIAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 20.697.582/0001-14, estabelecida 
à Rua Prefeito Leopoldo Schramm, n. 364, Galpão 03, Bairro Coloninha, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89.110-119, 
com endereço adm@jdiasconfeccoes.com.br / jdiasconfeccoes@hotmail.com, telefone (47) 3332-8616 / (47) 9 9279-7944, representada, 
neste ato pelo Sr. Jaison Dias, CPF sob o n. 003.856.059-35, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” 
ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Proces-
so Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 003/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 
05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, 
de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e 
em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de tênis e meias para os alunos do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil da rede pública municipal de ensino do município de Penha/SC, conforme solicitação n. 404/2021, anexa ao Processo, 
bem como análise da minuta do Contrato que também segue como anexo do referido Edital, tudo de acordo com as condições estabeleci-
das no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório, a que corresponde este pacto, assim 
especificados:
LOTE 01
ITEM DESCRITIVO UND QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL

01

1 par de tênis escolar 
infantil com velcro. 
Conforme as especifica-
ções técnicas em anexo 
ao processo.
Marca: COLISEU

UN. 3.000 R$ 84,01 R$ 252,030,00

02

1 par de tênis esco-
lar fundamental com 
cadarço. Conforme as 
especificações técnicas 
em anexo ao processo.
Marca: COLISEU

UN. 4.000 R$ 85,09 R$ 340.360,00

VALOR TOTAL VAM R$ 592.390,00

1.2. O objeto deverá ser realizado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não atenderem às 
referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde 
o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de correção será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

mailto:adm@jdiasconfeccoes.com.br
mailto:jdiasconfeccoes@hotmail.com
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4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
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V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
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descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO    JDIAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME
Gestora do Fundo Municipal de Educação   Jaison Dias
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 011/2022 - FMS
Publicação Nº 3869811

PROCESSO LICITATÓRIO N. 012/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 005/2022 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 011/2022 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE TESTES DE COVID-19.
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Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n. 311, inscrita no CNPJ sob n. 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo 
Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
n. 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 02.248.312/0001-44, estabelecida à Rua Gover-
nador Valadares, n. 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, na cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, CEP: 33.350-000, 
e-mail comercial@cepalab.com.br, telefone (31) 3486-1771, representada, neste ato pela Sra. Alessandra Ximenes de Mello Rezende, CPF 
sob o n. 872.589.866-34, Cargo/Função Sócia Administradora, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO 
DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico n. 005/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 
23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de testes de covid-19, objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme solicitação n. 113/2022, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contrata-
ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.
Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

01

TESTE PARA ENSAIO IMUNOCROMA-
TOGRÁFICO RÁPIDO IN VITRO PARA 
DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGE-
NOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS 
DE SWAB DA NASOFARINGE E/OU 
OROFARINGE DE HUMANOS. SENSIBI-
LIDADE MÍNIMA DE 93%.
ESPECIFICIDADE ACIMA 99%. RESUL-
TADOS ENTRE 15 E 20 MINUTOS. DEVE 
CONTER: DISPOSITIVOS DE TESTE, 
TUBOS DE EXTRAÇÃO, SWAB DE 
CONTROLE POSITIVO, SWAB DE CON-
TROLE NEGATIVO, SWABS NASOFARÍN-
GEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA 
DA AMOSTRA, SUPORTE PARA TUBO, 
INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS.
Marca: HECIN

UN. 10.000 R$ 4,40 R$ 44.000,000

Total: R$ 44.000,000

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especi-
ficação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

mailto:comercial@cepalab.com.br
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
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13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via 
arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS    CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Secretário Municipal de Saúde    Alessandra Ximenes de Mello Rezende
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno
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ATA N. 011/2022 - PMP
Publicação Nº 3870088

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2022 - PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PMP
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 – PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q (CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO E QUENTE).

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da 
Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 00.820.854/0001-14, com endereço eletrônico administrativo@qualidademineracao.com.br, estabelecida à Rua da Praça, 
n. 241, bairro Pedra Branca, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88.137-086, tel. (48) 3374-2655, representada, neste 
ato pelo Sr. Eduardo Schimitt Espindola, CPF sob o n° 024.498.019-52, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FOR-
NECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada 
no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 002/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 
pavimentação asfáltica em C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado e quente), para prosseguimento das atividades diárias da Secretaria de 
Serviços Urbanos, conforme solicitações nº 240/2022, 241/2022 e 242/2022, anexas ao processo, tudo de acordo com as condições esta-
belecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 
de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 2
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

08

Regularização de sub-base e subleito, 
com escavadeira hidráulica, com motoni-
veladora, com trator, com fornecimento 
de base de brita graduada com 20cm e 
todo material necessário, equipamento, 
mão de obra, sinalização e EPI’S.

M² 85.000m² R$ 32,60 R$ 2.771.000,00

09

Execução de pavimento com aplicação 
de concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ) E = 5cm, com acabadora 
asfáltica, com rolos compactadores (liso, 
pneu – para carga adequada de com-
pactação com carga e descarga, com 
compactação de bordos, com material, 
mão de obra, sinalização e EPI’S.

M² 133.333,00m² R$ 86,50 R$ 11.533.304,50

mailto:administrativo@qualidademineracao.com.br
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10

Execução de pavimento com aplicação 
de concreto betuminoso usinado a quen-
te (CBUQ) E = 2,5cm, com acabadora 
asfáltica, com rolos compactadores (liso, 
pneu – para carga adequada de com-
pactação com carga e descarga, com 
compactação de bordos, com material, 
mão de obra, sinalização e EPI’S.

M² 133.333,00m² R$ 43,10 R$ 5.746.652,30

11

Execução de pintura de ligação com 
emulsão asfáltica rr-2c. Consumo de 
0,5kg/m2, com material, mão de obra, 
sinalização e EPI’S.

M² 133.333,00m² R$ 5,30 R$ 706.664,90

12

Imprimação de base para pavimentação 
com adp cm-30 (exceto asfalto diluído 
de petróleo cm-30) imprimação de base 
para pavimentação com adp cm-30 (ex-
ceto asfalto diluído de petróleo cm-30), 
com material, mão de obra, sinalização 
e EPI’S.

M² 133.333,00m² R$ 8,72 R$ 1.162.663,76

13

Execução de serviço de colocação de 
meio fio e material, com escavação, 
travamento, acabamento de fugas, com 
aterro, com equipamento, material e 
mão de obra, nas dimensões mínimas 
100x15x13x30cm, com material, equipa-
mento, mão de obra, sinalização e EPI’S.

MT. 10.000 R$ 30,23 R$ 302.300,00

14

Remoção de placas, lajotas e pilares de 
concreto de forma manual sem reapro-
veitamento . M² 35.000m² R$ 27,64 R$ 967.400,00

Valor Total: R$ 23.189.985,46

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 
Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes des-
te instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto 
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contratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
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diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 17 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA
Eduardo Schimitt Espindola
Fornecedora/Contratada

TESTEMUNHAS

Nome Completo:
CPF nº.:

Nome Completo:
CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 012/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869706

PROCESSO LICITATÓRIO N. 007/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 003/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 012/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE TÊNIS E MEIAS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 30.747.548/0001-60, 
neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 
2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o n. 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa KENY INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.498.981/0001-
49, estabelecida à Avenida Wallace Simonsen, n. 1729, Bairro Nova Petrópolis, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, 
CEP 09.771-211, com endereço susan@meiaskeny.com.br, telefone (11) 4314-9140, representada, neste ato pelo Sr. Carlos Magno Carvalho 
Leodido, CPF sob o n. 095.787.733-15, Cargo/Função Diretor, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO 
DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico n. 003/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, 
de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 
de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho 
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de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de tênis e meias para os alunos do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil da rede pública municipal de ensino do município de Penha/SC, conforme solicitação n. 404/2021, anexa ao Processo, 
bem como análise da minuta do Contrato que também segue como anexo do referido Edital, tudo de acordo com as condições estabeleci-
das no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório, a que corresponde este pacto, assim 
especificados:
LOTE 02
ITEM DESCRITIVO UND QTD VALOR UNT. VALOR TOTAL

03

1 par de meias. Con-
forme as especificações 
técnicas em anexo ao 
processo.
Marca: Sangelo

PAR 14.000 R$ 8,00 R$ 112.000,00

R$ 112.000,00

1.2. O objeto deverá ser realizado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não atenderem às 
referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde 
o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de correção será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
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recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
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c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.
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Penha/SC, 31 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO    KENY INDUSTRIA E COMERCIO
Gestora do Fundo Municipal de Educação   DE MEIAS LTDA
CONTRATANTE      Carlos Magno Carvalho Leodido
      CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 012/2022 - FMS
Publicação Nº 3869815

PROCESSO LICITATÓRIO N. 017/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2022 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022 - FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE SORO RINGER

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n. 311, inscrita no CNPJ sob n. 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela 
Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
n. 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 85.247.385/0001-49, 
estabelecida à Rua Uruguai, n. 1538-E, bairro Maria Goretti, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.801-447, e-mail pro-
saude@prosaudesc.com.br, telefone (49) 3324-5585, representada, neste ato pelo Sr. Christiano Altair Mattana Giordani, inscrito no CPF sob 
o n. 076.332.029-39 doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 009/2022-FMS para Registro 
de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 
20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de soro ringer para atender necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde do Município de Penha/SC, conforme solicitação n. 195/2022 anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições esta-
belecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

mailto:prosaude@prosaudesc.com.br
mailto:prosaude@prosaudesc.com.br
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Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total

01

SORO RINGER COM 
LACTATO 50MML. SIS-
TEMA FECHADO (caixa 
com 20 unidades)
Marca: EQUIPLEX

CX 200 R$ 125,00 R$ 25.000,00

Total: R$ 25.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especi-
ficação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
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sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
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diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS    PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
Secretário Municipal de Saúde    MEDICAMENTOS LTDA
CONTRATANTE      Christiano Altair Mattana Giordani
      CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 012/2022 - PMP
Publicação Nº 3870090

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 – PMP - MULTIENTIDADE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – PMP - MULTIENTIDADE
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2022 – PMP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Nereu Ramos, nº 
190, Centro – Penha/SC, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEI-
DER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, portador do RG 4.494.022 (SSP/SC), residente e domiciliado 
à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa DICAPEL PAPEIS E EM-
BALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 83.413.591/0001-56, com endereço eletrônico licitacao@dicapel.com.br, estabelecida à Rua 
Dois de Setembro, n. 305, bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89.052-000, tel. (47) 3331-5656, 
representada, neste ato pelo Sr. Giovani Surdi Debastiani, CPF sob o n° 892.270.859-04, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante de-
nominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme 
decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº .../2022-PMP - MULTIENTIDADE para Registro de Preços, de acor-
do com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 
7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

mailto:licitacao@dicapel.com.br
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1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de material de expediente destinados à Administração do 
Município atendendo solicitações nº 170/2022, 171/2022, 172/2022, 173/2022, 174/2022, 175/2022, 178/2022, 179/2022, 180/2022, 
181/2022, 182/2022, 183/2022, 184/2022, 185/2022, 191/2022, 192/2022, 193/2022 e 194/2022, das Secretarias, Fundos, Fundações, 
Instituto, Controladoria e Procuradoria Municipais de Penha, anexas ao Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no pre-
sente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

01

Resma papel sulfite A4 75g/m² - Res-
ma de papel formato A4, pacote com 
500 folhas, dimensões 210 x 297 mm, 
sulfite, gramatura 75g/m², 100% 
branco, certificado de acordo com os 
princípios da FSC e/ou CERFLOR, para 
uso diverso em impressora laser ou 
jato de tinta, copiadora, duplicadora. 
Embalado adequadamente contra 
unidade. Caixa com 10 pacotes de 
500 folhas.
Marca: CHAMEX

CX 1.372 R$ 135,70 R$ 186.180,40

Valor Total: R$ 186.180,40

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, na forma do Termo de Referência, após 05 (cinco) dias do 
recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade 
e cronograma de entrega das entidades solicitantes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos fornecimentos registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os fornecimentos dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – 
Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula 
ou condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
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sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Entidade 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os fornecimentos, recusados na fase de rece-
bimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresenta-
ção da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelos responsáveis 
das Secretarias, Fundos, Fundações, Instituto e Procuradoria.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
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informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos fornecimentos, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos fornecimentos.
13.3. No caso de paralisação dos fornecimentos por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclu-
sivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
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no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes aos orçamentos do 
exercício da Secretarias, Fundos, Fundações, Instituto, Controladoria e Procuradoria.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 25 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA   DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
Prefeito Municipal     Giovani Surdi Debastiani 
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 013/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869708

PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013/2022 – FMEDUC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 30.747.548/0001-60, neste ato 
representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e 
inscrita no CPF/MF sob o n. 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa COMERCIAL STORINNY LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 73.977.480/0001-19, estabelecida à Rua Otavio 
Quinholi, n. 180, Bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, CEP 88.210-000, com endereço storinny@hotmail.com, 
telefone (47) 3393-3253, representada, neste ato pelo Sr. Valter Placido dos Santos, CPF sob o n. 612.664.269-49, Cargo/Função Sócio Ad-
ministrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO 
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DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 004/2022-FMEDUC para Registro de Pre-
ços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 
de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para compor a alimentação escolar dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obri-
gando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

ITEM DESCRITIVO TIPO DE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

02

AÇÚCAR REFINADO. Descrição: Sacaro-
se obtida a partir do caldo de cana-de-
-açúcar. Aparência de pó branco, fino, 
não devendo apresentar-se melado ou 
empedrado. Cor branca; odor próprio 
e sabor doce. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macros-
cópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, 
de 08/07/2003. Embalagem: contendo 
05 kg de peso líquido, em polietileno 
atóxico. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de valida-
de: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega.
Marca: CARAVELAS

PCT 2.000 R$ 21,03 R$ 42.060,00

05

ARROZ INTEGRAL. Descrição: arroz 
integral, tipo I, longo, fino. O produto 
não deve apresentar mofo e outras 
substâncias nocivas. Embalagem: 
contendo 01 kg de peso líquido, em 
polietileno atóxico e transparente. Não 
serão aceitos produtos cujas embala-
gens estejam danificadas. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Deve conter registro no Minis-
tério da Agricultura. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: KIKA

KG 3.000 R$ 3,79 R$ 11.370,00
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06

ARROZ PARBOILIZADO. Descrição: 
arroz parboilizado, tipo I, longo, fino. 
Apresentar percentual máximo de 
matérias estranhas e impurezas de 5%. 
Embalagem: contendo 1 kg de peso 
líquido, em polietileno atóxico e trans-
parente. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo 
com a legislação vigente. Deve conter 
registro no Ministério da Agricultura. 
Prazo de validade: no mínimo 10 meses 
a contar da data da entrega.
Marca: KIKA

KG 15.0000 R$ 3,31 R$ 49.650,00

28

FARINHA DE MANDIOCA. Descrição: 
farinha de mandioca, classe branca, 
tipo I. O produto não deve conter 
misturas, sujidades, bolor e odor forte 
e intenso não característico e coloração 
anormal. Ausência de matérias prejudi-
ciais à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: pacote de polietileno 
transparente contendo 1 kg de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: DINDA

KG 3.000 R$ 3,89 R$ 11.670,00

30

FARINHA DE TRIGO. Descrição: farinha 
de trigo, tipo I, de cor branca, enrique-
cida com ferro e ácido fólico. Deverá 
ter fabricação a partir de grãos de 
trigos sãos e limpos, isentos de matéria 
terrosa. Ausência de matérias prejudi-
ciais à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: saco reforçado de polie-
tileno, pacotes com 5 Kg. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigen-
te. Prazo de validade: no mínimo 10 
meses a contar da data da entrega.
Marca: AURI VERDE

PCT 2.500 R$ 16,45 R$ 41.125,00

31

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. Descri-
ção: farinha de trigo integral, produzida 
através da moagem de grão de trigo 
inteiro do qual não se removem o 
germe e a fibra da casca Teor mínimo 
de fibras 12%. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macros-
cópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: contendo 01 
kg de peso líquido. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: ORQUIDEA

KG 1.000 R$ 4,23 R$ 4.230,00
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34

FEIJÃO PRETO. Descrição: feijão preto, 
classificado como feijão grupo I (co-
mum), classe preto, tipo 1, conforme a 
portaria n° 161 de 24/07/87. Isento de 
matérias estranhas, impurezas, insetos 
vivos ou mortos. Umidade máxima de 
15%. Deve ter registro no Ministério da 
Agricultura. Embalagem: contendo 01 
kg de peso líquido, pacotes de polieti-
leno transparentes. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: SANTO DIA

KG 6.000 R$ 6,58 R$ 39.480,00

36

FERMENTO QUÍMICO. Descrição: fer-
mento químico, em pó, para elaboração 
de bolos. Ausência de matérias prejudi-
ciais à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 250 gramas 
de peso líquido. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: APTI

U N 3.000 R$ 4,79 R$ 14.370,00

48

MACARRÃO DE ARROZ SEM GLÚTEN. 
Descrição: massa alimentícia de arroz, 
isenta de glúten, para dieta com 
restrição de glúten (para pessoas com 
alergia ao glúten). Tipo parafuso, que 
pode conter ingredientes como farinha 
de arroz, amido de milho, farinha de 
milho enriquecida com ferro e ácido 
fólico, fécula de batata. Com corantes 
naturais. Isenta de trigo, aveia, cevada 
ou centeio. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macros-
cópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: contendo 500 
gramas ou 01 kg de peso líquido. Não 
serão aceitos produtos cujas embala-
gens estejam danificadas. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade: no mínimo 
10 meses a contar da data da entrega.
Marca: URBANO

PCT 100 R$ 3,98 R$ 398,00



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1560

49

MACARRÃO INTEGRAL. Descrição: 
macarrão integral, tipo parafuso. 
Ingredientes: sêmola de trigo enrique-
cida com ferro e ácido fólico, farelo de 
trigo e fibra de trigo. Ao ser colocado 
na água não deverá turvá-la antes da 
cocção e após o cozimento deverão 
apresentar cortes soltos, de consis-
tência macia, porém não papa ou pega-
josa. Ausência de matérias prejudiciais 
à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 500 gramas ou 
01 kg de peso líquido. Não serão acei-
tos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: GALO

PCT 2.500 R$ 3,99 R$ 9.975,00

50

MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO. 
Macarrão tipo cabelo de anjo. Conten-
do sêmola de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, ovos e corantes 
naturais. Ao ser colocado na água não 
deverá turvá-la antes da cocção e após 
o cozimento deverão apresentar cortes 
soltos, de consistência macia, porém 
não papa ou pegajosa. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde huma-
na (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC 
nº 175, de 08/07/2003. Embalagem: 
contendo 500 gramas ou 01 kg de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega
Marca: RENATA

PCT 1.500 R$ 3,38 R$ 5.070,00

52

MACARRÃO TIPO LETRINHAS. Macar-
rão tipo letrinhas. Contendo sêmola 
de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovos e corantes naturais. Pode 
ser colorido com beterraba e espinafre 
desidratado. Ao ser colocado na água 
não deverá turvá-la antes da cocção e 
após o cozimento deverão apresentar 
cortes soltos, de consistência macia, 
porém não papa ou pegajosa. Ausência 
de matérias prejudiciais à saúde huma-
na (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC 
nº 175, de 08/07/2003. Embalagem: 
contendo 500 gramas ou 01 kg de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: RENATA

PCT 1.000 R$ 3,55 R$ 3.550,00
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57

ÓLEO DE SOJA. Descrição: óleo de soja 
refinado, 100% natural, não deve apre-
sentar cheiro forte e intenso. Não deve 
apresentar mistura de outros óleos. 
Embalagem: contendo 900 ml de peso 
líquido, embalagem plástica. Não serão 
aceitos produtos com lacre rompido ou 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
mínimo de 10 meses a partir da data 
da entrega.
Marca: COAMO

UN 10.000 R$ 10,63 R$ 106.300,00

61

SAL. Descrição: sal marinho iodado e 
refinado. Não deve apresentar sujida-
des, umidade e misturas inadequadas. 
Ausência de matérias prejudiciais 
à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 01 kg de peso 
líquido, pacotes polietileno transparen-
te. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: MARFIM

KG 3.000 R$ 1,01 R$ 3.030,00

64

SUCO INTEGRAL DE MARACUJÁ. 
Descrição: Suco integral de maracujá 
100% natural, sem adição de açúcar, 
sem adição de água, sem conservan-
tes e corantes. Diluição: 1 parte de 
suco para 8 partes de água. Validade: 
Deverá ser entregue com no mínimo 6 
meses de validade a partir da data de 
entrega. Embalagem: garrafa de vidro 
contendo 1 litro. Apresentar rótulo 
conforme legislação vigente, contendo 
composição, valor nutricional, data de 
fabricação e validade.
Marca: ZENIT

L 3.000 R$15,25 R$ 45.750,00

VALOR 
GLOBAL R$ 388.023,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
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especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
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9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
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13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício do Fundo Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO    COMERCIAL STORINNY LTDA EPP
Gestora do Fundo Municipal de Educação   Valter Placido dos Santos
CONTRATANTE     CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F. n.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 013/2022 - PMP
Publicação Nº 3870093

PROCESSO LICITATÓRIO N. 008/2022 – PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2022 – PMP
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2022 – PMP
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATI-
VA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° 00.820.854/0001-14, com endereço eletrônico qualidade@qualidademineracao.com.br, estabelecida à Rua da Praça n. 241, 
sala 617, bairro Cidade Universitária Pedra Branca, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88.137-086, tel. (48) 3374-2655, 
representada, neste ato pelo Sr. Eduardo Schmitt Espindola, CPF sob o n° 024.498.019-52, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), con-
forme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial n. 003/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis n.. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n° 56/1999, e em 
conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em pavimentação intertravada 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Penha, conforme solicitação n. 252/2022, anexa ao pro-
cesso, tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital e termo de referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal n. 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 01
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

01

Execução de pavimentação articulada 
com lajotas de concreto sextavadas 
com espessura 8cm e largura 25cm 35 
MPa, com fornecimento das lajotas, pó 
de brita, base com brita n. 02 (espes-
sura mínima de 5cm) e compactação 
manual com rolo.

M² 60.600 R$ 91,79 R$ 5.562.474,00

02
Fornecimento e assentamento de meio 
fio de concreto 12x30 cm com 15 MPa 
para lajota.

M 40.600 R$ 42,30 R$ 1.717.380,00

Valor Total: R$ 7.279.854,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.

4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 
Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

mailto:qualidade@qualidademineracao.com.br
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
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por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
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(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA    QUALIDADE MINERAÇÃO LTDA
Prefeito Municipal      Eduardo Schmitt Espindola
CONTRATANTE       CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno
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ATA N. 014/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869722

PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 014/2022 – FMEDUC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 30.747.548/0001-60, neste ato 
representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 
e inscrita no CPF/MF sob o n. 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante denomi-
nada CONTRATANTE e a Empresa L&E COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.915.456/0001-68, estabelecida 
à Rua Edgar Linhares, n. 770, Bairro Nova Esperança, na cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP 88.336-210, com 
endereço comercioatacadista.le@gmail.com, telefone (47) 3360-8485, representada, neste ato pelo Sr. Ricardo Luis Alves, CPF sob o n. 
040.202.799-00, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PRE-
ÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico 
n. 014/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 
23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para compor a alimentação escolar dos alunos 
da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obri-
gando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

ITEM DESCRITIVO TIPO DE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

AÇAFRÃO. Descrição: Pó fino, homogê-
neo, coloração amarela intensa, de boa 
qualidade, embalagem plástica com 40 
g de peso líquido, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade 6 meses a contar da data da 
entrega. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Minis-
tério da Saúde.
Marca: JP

PCT 500 R$ 1,85 R$ 925,00

mailto:comercioatacadista.le@gmail.com
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04

AMIDO DE MILHO. Descrição: amido 
de milho fabricado a partir de grãos de 
milho sãos e limpos, isento de umidade, 
fermentação e ranço. Sob a forma de pó 
deverá produzir ligeira crepitação quan-
do comprimido entre os dedos. Ausência 
de matérias prejudiciais à saúde huma-
na (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC 
nº 175, de 08/07/2003. Embalagem: 
contendo até 01 kg de peso líquido, 
sacos de polietileno atóxico, resisten-
te, termossoldado. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: MAIS CERTA

KG 1.000 R$ 6,90 R$ 6.900,00

13

BISCOITO ÁGUA E SAL SEM LEITE. 
Descrição: contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
gordura, açúcar, sal, fermentos quími-
cos. Ausente de leite. Livre de gordura 
trans. Aspecto de massa torrada, cor e 
odor próprios. Deve ser crocante e não 
apresentar-se quebrado nem queimado. 
Ausência de matérias prejudiciais à saú-
de humana (macroscópicas e microscó-
picas), conforme determina a Resolução 
RDC nº 175, de 08/07/2003. Embala-
gem: pacotes contendo 400 gramas de 
peso líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: LIANE

PCT 100 R$ 10,29 R$ 1.029,00

32

FARINHA SEM GLÚTEN. Descrição: Mix 
selecionado de farinhas sem glúten e 
sem lactose. Preparado com farinha de 
arroz, polvilho doce e amido de milho, 
formam uma farinha rica em fibras, 
ideal para um preparo mais saudável 
de receitas como bolos, pães, cremes e 
empanados. Pacote de 500g ou 1kg.
Marca: URBANO

KG 100 R$ 20,24 R$ 2.024,00

33

FEIJÃO CARIOCA. Descrição: feijão 
carioca, classificado como feijão grupo I 
(comum), classe cores, tipo 1, conforme 
a portaria n° 161 de 24/07/87. Isento 
de matérias estranhas, impurezas, inse-
tos vivos ou mortos. Umidade máxima 
de 15%. Deve ter registro no Ministério 
da Agricultura. Embalagem: contendo 
01 kg de peso líquido, pacotes de polie-
tileno transparentes. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo 
de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega.
Marca: RESERVA

KG 6.000 R$ 7,50 R$ 45.000,00
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45

LEITE VEGANO. Descrição: Bebida de 
soja ou arroz para dietas de alunos 
com alergias alimentares. Ingredientes: 
Água e amêndoa, ou aveia, ou caju + 
coco, ou original orgânico. Embalagem: 
contendo 1 litro, embalagem tetra pak. 
Não serão aceitos produtos cujas emba-
lagens estejam danificadas. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade: no mínimo 
10 meses a contar da data da entrega.
Marca: RISOVITA

L 100 R$ 17,95 R$ 1.795,00

46

LEITE UHT ZERO LACTOSE. Descrição: 
leite semidesnatado isento de lactose, 
para dieta com restrição de lactose 
(para pessoas com intolerância à lacto-
se). Contendo enzima lactase. Registro 
no ministério da agricultura. Embala-
gem: contendo 1 litro, embalagem tetra 
pak. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega.
Marca: LANGUIRU

L 100 R$ 4,90 R$ 490,00

51

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Descri-
ção: Macarrão tipo espaguete. Contendo 
sêmola de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, ovos e corantes naturais. 
Ao ser colocado na água não deverá 
turvá-la antes da cocção e após o cozi-
mento deverão apresentar cortes soltos, 
de consistência macia, porém não papa 
ou pegajosa. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macros-
cópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC no 175, de 
08/07/2003. Embalagem: contendo 500 
gramas. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: DIANA

PCT 5.000 R$ 2,60 R$ 13.000,00

54

MARGARINA. Descrição: margarina 
cremosa com sal. Ingredientes: óleos 
vegetais líquidos e interesterificados, 
água, sal, corante natural de urucum e 
cúrcuma. Deverá conter no mínimo 70% 
de lipídios. Aspecto de emulsão plástica, 
homogênea e uniforme, cor amarela 
homogênea, sabor ligeiramente salgado, 
odor característico. Embalagem: pote de 
polietileno resistente, contendo 500g de 
peso líquido. Não serão aceitos produtos 
com lacre rompido ou cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigen-
te. Deve conter selo do SIF. Prazo de 
validade: mínimo de 06 meses a partir 
da data da entrega.
Marca: DORIANA

UN. 3.000 R$ 6,60 R$ 19.800,00
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55

MARGARINA SEM LEITE. Descrição: 
margarina cremosa sem sal e sem leite. 
Ingredientes: óleos vegetais líquidos 
e interesterificados, água, sal, corante 
natural de urucum e cúrcuma. Deverá 
conter no mínimo 70% de lipídios. As-
pecto de emulsão plástica, homogênea 
e uniforme, cor amarela homogênea, 
odor característico. Embalagem: pote de 
polietileno resistente, contendo 500g de 
peso líquido. Não serão aceitos produtos 
com lacre rompido ou cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigen-
te. Deve conter selo do SIF. Prazo de 
validade: mínimo de 06 meses a partir 
da data da entrega.
Marca: BECEL

UN. 100 R$ 7,57 R$ 757,00

58

ORÉGANO. Descrição: produto re-
sultante da desidratação da folha do 
Origanum vulgare, L. acompanhada. 
Constituído de espécimes vegetais 
genuínos. Cor verde pardacenta, com 
aroma e sabor próprios. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde huma-
na (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC 
nº 175, de 08/07/2003. Embalagem: 
de polietileno contendo 50 gramas de 
peso líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
mínimo de 10 meses a partir da data da 
entrega.
Marca: JP

PCT 1.500 R$ 2,00 R$ 3.000,00

62

SUCO INTEGRAL DE LARANJA. Des-
crição: Suco integral de laranja 100% 
natural, sem adição de açúcar, sem 
adição de água, sem conservantes e 
corantes. Diluição: 1 parte de suco para 
3 partes de água. Validade: Deverá ser 
entregue com no mínimo 6 meses de 
validade a partir da data de entrega. 
Embalagem: garrafa de vidro contendo 
1 litro. Apresentar rótulo conforme le-
gislação vigente, contendo composição, 
valor nutricional, data de fabricação e 
validade.
Marca: CAMPO LARGO

L 2.000 R$ 14,90 R$ 29.800,00

63

SUCO INTEGRAL MAÇÃ. Descrição: Suco 
integral nos sabor de maçã 100% natu-
ral, sem adição de açúcar, sem adição 
de água, sem conservantes e corantes. 
Diluição: 1 parte de suco para 3 partes 
de água. Validade: Deverá ser entregue 
com no mínimo 6 meses de validade 
a partir da data de entrega. Embala-
gem: garrafa de vidro contendo 1 litro. 
Apresentar rótulo conforme legislação 
vigente, contendo composição, valor nu-
tricional, data de fabricação e validade.
Marca: CAMPO LARGO

L 500 R$ 14,90 R$ 7.450,00
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68

VINAGRE DE ÁLCOOL. Descrição: vina-
gre de álcool. Ingredientes: fermentado 
acético de álcool, água e conservador. 
Ausência de matérias prejudiciais 
à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 900 ml de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: 
no mínimo 10 meses a contar da data 
da entrega.
Marca: HEING

UN. 5.000 R$ 1,90 R$ 9.500,00

VALOR 
GLO-
BAL

R$ 141.470,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de educação infantil, após recebimento 
de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronogra-
ma de entrega da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo De-
partamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instru-
mento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), assim como ao cum-
primento das obrigações previstas nesta ATA;
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
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XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto;
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Educação e Cultura. Se, por qual-
quer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, 
as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em 
conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Educação e 
Cultura.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
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neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício do Fundo Municipal de Educação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

MARIA JURACI ALEXANDRINO    L&E COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
Gestora do Fundo Municipal de Educação   Ricardo Luis Alves
CONTRATANTE      CONTRATADO
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TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F. n.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração
De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno

ATA N. 014/2022 - FMS
Publicação Nº 3869821

PROCESSO LICITATÓRIO N. 010/2022 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 014/2022 – FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com 
sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n. 311, inscrita no CNPJ sob n. 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RO-
DRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 068.037.479-95, RG n. 5.101.943, residente e domiciliado à Av. Antônio Joaquim 
Tavares, n.º 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado por meio da portaria n. 1.664/2021, doravante denominado CONTRATANTE e 
a Empresa ODONTO PRAIA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 19.169.417/0001-00, estabelecida 
à Rua José Pereira Liberato, n. 291, sala 02, bairro São João, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.305-390, e-mail odon-
topraia@outlook.com, telefone (47) 3083-1012 / (47) 9 9676-8140, representada, neste ato pela Sra. Carla da Silva Luiz, inscrito no CPF 
sob o n. 004.391.490-02, Cargo/Função Titular, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 
004/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro 
e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, 
da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

0.1 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos odontológicos, para atender 
as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Penha/SC, conforme solicitação n. 306/2021, anexa ao processo, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao 
ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descritivo Tipo de Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

01

Peças, acessórios, periféricos e compo-
nentes para manutenção dos equipa-
mentos odontológicos de toda a rede 
pública municipal.

UN 01 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

02
Hora técnica para serviço de manuten-
ção de equipamentos odontológicos de 
toda a rede pública municipal.

HR 600 R$ 174,00 R$ 104.400,00

TOTAL: R$ 204.400,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

mailto:odontopraia@outlook.com
mailto:odontopraia@outlook.com


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1577

2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especi-
ficação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, de-
feitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com 
o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
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XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999;
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b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
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de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via 
arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 25 de abril de 2022.

RODRIGO RENAN MEDEIROS     ODONTO PRAIA COMERCIO E
Gestor do Fundo Municipal de Saúde    ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
CONTRATANTE       Carla da Silva Luiz
       CONTRATADO

TESTEMUNHAS
Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
Controladora Adjunta

ATA N. 014/2022 - PMP
Publicação Nº 3870095

PROCESSO LICITATÓRIO N. 008/2022 – PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2022 – PMP
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2022 – PMP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATI-
VA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da 
Luz Tavares, n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.887.548/0001-08, com endereço eletrônico constutora@schroedereschmidt.com.br, estabelecida à 
Rua Augusto Hasse n. 690, sala 03, bairro Benedito, na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, CEP 89.084-440, tel. (47) 3333-8893 
/ (47) 9 8473-1536, representada, neste ato pelo Sr. Anderson Minatti Schmidt, CPF sob o n. 076.519.699-95, Cargo/Função Sócio Admi-
nistrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial n. 003/2022-PMP para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n. 
56/1999, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em pavimentação intertravada 
para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Penha, conforme solicitação n. 252/2022, anexa ao pro-
cesso, tudo de acordo com as condições estabelecidas no edital e termo de referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal n. 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições.
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de sua execução não atende-
rem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora 
onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
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detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio diretamente no local indicado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) horas após a emissão da Autorização de Serviço.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 01
Item Descrição UN Qtdade. Valor Unitário Valor Total

01

Execução de passeio em paver inter-
travado com espessura e dimensões 
mínimas de 20x10x 6 cm, 35 MPa, 
com piso podotátil direcional e alerta 
(20x20cm), base com brita nº 02 
(espessura mínima de 5cm), forneci-
mento de paver e pó de brita.

M² 20.000 R$ 71,93 R$ 1.438.600,00

02
Fornecimento e assentamento de meio 
fio de concreto 12cmx30cm 15 MPa 
para paver.

M 20.000 R$ 35,02 R$ 700.400,00

Valor Total: R$ 2.139.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.

4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades 
do município de Penha/SC.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado na Autorização de 
Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
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paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Serviços Urbanos. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou 
realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspondência, 
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redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
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exercício da Secretaria de Serviços Urbanos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 31 de março de 2022.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA    CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA
Prefeito Municipal      Anderson Minatti Schmidt
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno
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ATA N. 015/2022 - FMEDUC
Publicação Nº 3869726
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Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 015/2022 – FMEDUC  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 
30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, 
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o n. 
729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 80.413.479/0001-27, estabelecida à Rua Tiradentes, n. 34, Bairro Estrada 
Águas Negras - Figueira, na cidade de Gaspar, Estado de Santa Catarina, CEP 89.110-596, com 
endereço contato@distribuidoraoliveira.com.br, telefone (47) 3332-2432 / (47) 9 9979-2916, 
representada, neste ato pelo Sr. Bento Osvandi de Oliveira, CPF sob o n. 218.448.529-20, Cargo/Função 
Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO 
DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 014/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de 
acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para 
compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante 
o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, tudo de acordo com as 
condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente 
processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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ITEM DESCRITIVO TIPO DE 
UNIDADE QTD VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

09 BISCOITO DE POLVILHO SEM GLÚTEN E 
SEM LEITE. Descrição: Biscoito de polvilho 
sem glúten e sem leite. Para dieta com 
restrição de glúten e leite (para pessoas com 
alergia ao glúten). Ingredientes: amido de 
milho, polvilho azedo, ovos, gordura vegetal, 
água e sal. Embalagem: contendo 
aproximadamente 40 gramas de peso líquido. 
Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega. 
Marca: BISSONI 

PCT 100 R$ 3,52 R$ 352,00 

10 BISCOITO DOCE. Descrição: sabores Leite, 
Maria ou Maisena. Contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 
gordura, sal, leite, fermentos químicos. 
Preferencialmente livre de gordura trans. 
Aspecto de massa torrada, cor e odor 
próprios. Deve ser crocante e não apresentar-
se quebrado nem queimado. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: pacotes contendo 
entre 400g e 800g de peso líquido. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. Marca: DIANA 

PCT 1.200 R$ 4,55 R$ 5.460,00 

12 BISCOITO SALGADO. Descrição: contendo 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura, leite, açúcar, sal, fermentos 
químicos. Preferencialmente livre de gordura 
trans. Aspecto de massa torrada, cor e odor 
próprios. Deve ser crocante e não apresentar-
se quebrado nem queimado. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: pacotes contendo 
entre 400g e 800g de peso líquido. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. 

PCT 1.200 R$ 4,89 R$ 5.868,00 
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Marca: DIANA 
17 CACAU EM PÓ 50%. Descrição: chocolate 

em pó 50 % cacau. Para o preparo de leite 
com chocolate (bebida). Ingredientes: cacau 
em pó e açúcar. Não deve conter corantes e 
nem conservantes. Deve diluir totalmente no 
leite, sem formar grumos. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: Podendo ser de 
200g, 500g ou 1kg de peso líquido, sacos de 
poliéster metalizado / PEBD, atóxico, 
herméticamente selados. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega.  
Marca: QUALICAU 

KG 1.000 R$ 19,89 R$ 19.890,00 

18 CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO - 
Descrição: café em pó torrado e moído, 
tradicional, ponto de torra clássica, grau 3, 
empacotado a vácuo, de qualidade 
tradicional, com selo de pureza ABIC. Isento 
de registro. Deve constar na embalagem: selo 
de pureza Associação Brasileira da Indústria 
de Café (ABIC), identificação, data de 
fabricação, data de validade, modo de 
preparo, conservação e informações 
nutricionais. Prazo de validade: 12 meses.  
Acondicionamento: o café deve ser embalado 
em embalagens de 500 gramas. Os pacotes 
devem ser acondicionados em caixas de 
papelão limpa, íntegra e resistente. 
Marca: IGUAÇU 

PCT 3.000 R$ 14,89 R$ 44.670,00 

19 CANELA EM PÓ. Descrição: canela em pó, 
obtida da moagem da casca das espécies: 
Cinnamomum cassis (Ness), Blume (canela 
da China), Cinnamomum Zeylanicum Ness 
(canela do Ceilão). Aspecto de pó fino 
homogêneo, cor pardo-amarelada escuro ou 
marrom claro, aromático, característico e 
sabor característico. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: pote de polietileno, com 
dosador e tampa, contendo no mínimo 30 
gramas de peso líquido. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 

UN. 1.200 R$ 2,69 R$ 3.228,00 
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danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. 
Marca: JP 

20 CEREAL MATINAL DE MILHO SEM 
AÇÚCAR. Descrição: Flocos de milho tipo 
Corn Flakes sem cobertura de açúcar, 
enriquecido com vitaminas e ferro e sem 
conservantes. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. 
Embalagem: contendo 1kg de peso líquido. 
Prazo de validade: no mínimo 06 meses a 
contar da data da entrega. 
Marca: ALCAFOODS 

KG 600 R$ 16,98 R$ 10.188,00 

24 COLORÍFICO. Descrição: produto 
constituído pela mistura de fubá ou farinha de 
mandioca com urucu em pó (bixa orellana) ou 
extrato oleoso de urucu adicionado ou não de 
sal e de óleos comestíveis. Não deverá 
apresentar aroma acre ou rançoso. Aspecto 
de pó homogêneo fino, cor alaranjada; sabor 
e odor próprios. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 500 gramas de peso 
líquido, em polietileno. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega.  
Marca: JP 

PCT 1.500 R$ 4,67 R$ 7.005,00 

25 COMINHO MOÍDO. Descrição: obtido do 
fruto do Cuminum cyminum,L. Aspecto de pó 
homogêneo e fino, cor verde-pardacenta, 
aromático, sabor próprio. Sem pimenta. 
Ausência de matérias prejudiciais à saúde 
humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 
175, de 08/07/2003. Embalagem: contendo 
200 gramas de peso líquido, em polietileno. 
Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega. 
Marca: JP 

PCT 1.100 R$ 3,94 R$ 4.334,00 

26 EXTRATO DE TOMATE. Descrição: 
concentrado de tomate obtido da polpa de 

UN. 10.00 R$ 2,88 R$ 28.800,00 
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tomate, contendo no mínimo 6% de sólidos 
solúveis naturais do tomate. Ingredientes: 
polpa de tomate, sal e/ou açúcar. 
Embalagem: tetra pak com capacidade 
mínima de 320 gramas de peso líquido. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve estar 
de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. 
Marca: QUERO 

29 FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA SEM 
SAL. Descrição: produto 100% natural, sem 
sal. Sem glúten. Resultante da moagem do 
milho, processada termicamente a fim de 
oferecer possibilidade de cozimento 
instantâneo. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 500 gramas de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega.  
Marca: ZANIN 

PCT 3.500 R$ 2,44 R$ 8.540,00 

35 FERMENTO BIOLÓGICO. Descrição: 
fermento biológico seco e instantâneo. 
Composição: levedura (saccharomyces 
cerevisias) e agente de reidratação. Não pode 
conter ingredientes de origem animal. 
Ausência de matérias prejudiciais à saúde 
humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 
175, de 08/07/2003. Embalagem: contendo 
125 gramas de peso líquido, embalagem a 
vácuo. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega. 
Marca: NORDESTE 

UN. 1.500 R$ 5,29 R$ 7.935,00 

41 LENTILHA SECA. Descrição: Lentilha seca. 
Grãos limpos, de cor verde, sabor e odor 
característicos. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo até 01 kg de peso 
líquido, em polietileno. Não serão aceitos 

KG 1.000 R$ 14,94 R$ 14.940,00 
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produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega.  
Marca: JUREIA 

42 LEITE EM PÓ INTEGRAL. Descrição: leite 
em pó integral, instantâneo, contendo no 
mínimo 25% de proteína e máximo de 27% de 
lipídios. Umidade máxima de 3,5%. Produto 
de origem nacional (in nº 11 de 09/09/1999 - 
maa). Registro no ministério da agricultura. 
Embalagem: contendo até 01 kg de peso 
líquido, sacos de poliéster metalizado, 
termossoldados. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega.  
Marca: AURORA 

UN. 10.00 R$ 12,32 R$ 123.200,00 

47 LOURO. Descrição: Louro desidratado, 
condimento obtido da erva de louro (Laurus 
nobilis), constituído de folhas sãs, limpas e 
secas, livre de bolor. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), abrangendo insetos, outros 
animais, parasitos, excrementos de insetos 
e/ou de outros animais, objetos rígidos, 
pontiagudos ou cortantes, conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem primária: 
Acondicionado em saco de polietileno, 
íntegro, resistente, hermeticamente fechado. 
Não serão aceitos GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS (perecíveis e não perecíveis) 
cujas embalagens estejam danificadas. Deve 
conter data de fabricação e prazo de validade 
Pacote de contendo de 6 á 10 gramas. 
Embalagem secundária: caixa de papelão 
reforçada, com as abas superiores e 
inferiores totalmente lacradas, ou fardo de 
papel ou plástico reforçado com capacidade 
para até 12 kg, adequada ao empilhamento 
recomendado e resistente às condições de 
manipulação, transporte e armazenamento, 
garantindo a integridade do produto durante 
todo o seu período de validade. Prazo de 
validade: mínimo de 8 meses a partir da data 
da entrega.  
Marca: JP 

PCT 500 R$ 2,92 R$ 1.460,00 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1591

 

 
:: Página 7 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

53 MILHO PIPOCA. Descrição: milho pipoca, 
grãos provenientes da espécie Zea mays L., 
subespécie mays, com capacidade de 
estourar, transformando-se em pipoca, 
quando submetido à temperatura de 
aproximadamente 180ºC. Classificação: Tipo 
I, Classe I (amarela). Conforme Instrução 
Normativa 61/2011 – MAPA. Embalagem: 
contendo até 01 kg de peso líquido. Não 
serão aceitos produtos com lacre rompido ou 
cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: 
mínimo de 10 meses a partir da data da 
entrega. 
Marca: ORQUIDEA 

PCT 10.000 R$ 5.04 R$ 50.400,00 

59 PÃO DE MEL SEM COBERTURA E SEM 
LACTOSE. Descrição: Pão de mel sem 
cobertura, sem lactose. O produto não pode 
conter entre seus ingredientes leite e 
derivados. Embalagem: contendo de 300 a 
330 gramas, sendo plástica, atóxica, 
resistente, permitindo a visualização do 
produto. Prazo de validade: no mínimo 06 
meses a contar da data da entrega.  
Marca: BOLAMEL 

PCT 100 R$ 7,25 R$ 725,00 

60 POLVILHO AZEDO. Descrição: polvilho 
azedo, derivado da fécula de mandioca, 100% 
natural. Sob a forma de pó deverá produzir 
ligeira crepitação quando comprimido entre os 
dedos. Ausência de matérias prejudiciais à 
saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 01 kg de peso líquido, 
sacos de polietileno atóxico, resistente. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve estar 
de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega.  
Marca: PRATA 

KG 2.000 R$ 6,99 R$ 13.980,00 

65 SUCO INTEGRAL UVA. Descrição: Suco 
integral nos sabor de uva 100% natural, sem 
adição de açúcar, sem adição de água, sem 
conservantes e corantes. Diluição: 1 parte de 
suco para 3 partes de água. Validade: Deverá 
ser entregue com no mínimo 6 meses de 
validade a partir da data de entrega. 
Embalagem: garrafa de vidro contendo 1 litro. 
Apresentar rótulo conforme legislação 

L 3.500 R$ 8,95 R$31.325,00 
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vigente, contendo composição, valor 
nutricional, data de fabricação e validade.  
Marca: VO LUIZ 

VALOR GLOBAL R$ 382.300,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com 
o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob 
o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
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VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto 
desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
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a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega 
do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 31 de março de 2022. 
 
           MARIA JURACI ALEXANDRINO                           DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
    Gestora do Fundo Municipal de Educação   OLIVEIRA LTDA 
                    CONTRATANTE                                                     Bento Osvandi de Oliveira 
                                                                                                          CONTRATADO 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F. n. 
 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 019/2022 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 011/2022 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 015/2022 – FMS  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n. 311, inscrita 
no CNPJ sob n. 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n. 
068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – 
Penha/SC doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa COMERCIAL STORINNY LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 73.977.480/0001-19, estabelecida à Rua Otavio Quinholi, n. 180, sala 01, 
bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.210-000, e-mail 
storinny@hotmail.com, telefone (47) 3369-6010 / (47) 9 9943-5514, representada, neste ato pelo Sr. Valter 
Plácido dos Santos Junior, inscrito no CPF sob o n. 612.664.269-49, Cargo/Função Sócio Administrador, 
doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente 
ao Pregão Eletrônico n. 011/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 
2019, do Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da 
Instrução Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, 
de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 
de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto 
de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações 
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios (Café 
e açúcar) para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação n. 211/2022 
anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de 
Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Café em pó tradicional à vácuo, torrado e 
moído, de primeira qualidade.100% grão 
puro de café. Tolerada a porcentagem de 
0,1% de impurezas (cascas e paus). 
Rotulagem de acordo com a Anvisa. 
Embalagem pacote de 500g. Prazo de 
validade superior a 12 meses a contar da 
data de entrega.  
Marca: 3 CORAÇÕES 

UN 2.500 R$ 18,35 R$ 45.875,00 
 

02 Açúcar refinado, não deve conter sujidades, 
umidade, bolor, coloração, mistura. A 
embalagem deve estar intacta, 
acondicionada em pacotes de polietileno 
transparente de 1kg. Prazo de validade de no 
mínimo 10 meses a contar da data de 
entrega.  
Marca: CARAVELAS 

UN 2.000 R$ 4,45 R$ 8.900,00 

 TOTAL: R$ 57.775,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
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preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
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discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
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execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 25 de abril de 2022. 
 
 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS                         COMERCIAL STORINNY LTDA EPP  
              Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                      Valter Plácido dos Santos Junior 
                              CONTRATANTE        CONTRATADO    
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 

 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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ATA N. 015/2022 - PMP
Publicação Nº 3870097

PROCESSO LICITATÓRIO N. 016/2022 - PMP - MULTIENTIDADE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2022 - PMP - MULTIENTIDADE
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 015/2022 – PMP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO POR FIBRA ÓTICA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n. 34.036.0001-03, com endereço eletrônico vox10@vox10.com.br, estabelecida à Avenida Atílio Pedro Pagani, n. 115, 
cj 1106, bairro Pagani, na cidade de Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88.132-149, tel. (48) 3242-0070, representada, neste ato pelo 
Sr. Bruno Strellow Júnior, CPF sob o n.344.692.149-49, Cargo/Função Diretor, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA 
DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente 
ao Pregão Presencial n. 006/2022 – PMP - Multientidade para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, 
conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada para futura prestação de serviço 
de fornecimento e instalação de infraestrutura de comunicação por fibra ótica para atender necessidades das Secretarias, Procuradoria, 
Fundos, Fundações e Instituto do Município conforme solicitações em anexo ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas 
no edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião não atenderem às 
referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde 
o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 24 (vinte quatro) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração.
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as necessidades do Município 
de Penha/SC.

LOTE 1
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO LOTE R$

1 1 INTERLIGAÇÃO ÓPTICA

Serviços técnicos e ma-
teriais para interligação 
entre os setores da 
Prefeitura (inclui fibras 
ópticas, conversores, 
switches ethernet e 
demais materiais neces-
sários)

R$ 184.032,60 R$ 184.032,60

2 1 UN. Ajustes na rede lógica 
interna R$ 71.257,81 R$ 71.257,81

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 255.290,30

LOTE 2

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO LOTE 12 meses 
R$

3 1 SERV.
Servidor de comunica-
ção com 32 troncos IP, 
ramais IP ou analógico

R$ 24.383,32 R$ 24.383,32

4 100 SERV. Aparelho telefônico IP R$ 33.209,70 R$ 33.209,70

5 1 SERV. Aparelho telefônico 
analógico DTMF R$ 91,74 R$ 91,74

6 1 SERV. Software de Tarifação R$ 1.441,08 R$ 1.441,08

7 1 SERV. Software Call Center – 
5 atendentes R$ 2.554,86 R$ 2.554,86

mailto:vox10@vox10.com.br
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8 1 SERV.

Suporte técnico para o 
sistema (fibras ópticas 
e dispositivos IP para 
100 usuários

R$ 35.529,00 R$ 35.529,00

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS E SERVIÇOS R$ 97.209,70

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4.O fornecimento dos serviços deverão ser realizados pela Contratada, de forma parcelada, após recebimento de Autorização de Forneci-
mento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade da Secretaria/Instituto/Procuradoria 
ou Fundo requisitante.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As locações, serviços registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento 
de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos/serviços que estiverem em desacordo com as especificações cons-
tantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do 
objeto contratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos/serviços, assim 
como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital.
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados.
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos materiais ora licitado e efe-
tuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos.
XVII – Cumprir com as obrigações dispostas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
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de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto/serviço;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pelas entidades municipais solicitantes. 
Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da entidade responsável pela fiscalização, poderá promover 
ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n. 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do exer-
cício da Secretaria de Administração, Secretaria de Administração (Recursos Humanos), Secretaria de Governo, Secretaria de Planejamento 
Urbano, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Serviços Urbanos, Procuradoria, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência 
Social, Fundo Municipal de Turismo, Fundo Municipal de Educação, e Instituto Municipal de Meio Ambiente de Penha.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 26 de abril de 2022.
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA   VOX10 ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA
Prefeito Municipal     Bruno Strellow Júnior
CONTRATANTE      CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
C.P.F. n. C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE
Controle Interno
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/2022 – FMEDUC  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 
30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, 
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o n. 
729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 33.154.286/0001-19, estabelecida à Rua Treze de Junho, n. 805, Bairro Flor de 
Nápolis, na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.106-470, com endereço 
sebmedsaude@hotmail.com, telefone (48) 4105-3869, representada, neste ato pela Sra. Vanessa de 
Oliveira Sebold, CPF sob o n. 052.944.469-01, Cargo/Função Titular Administradora, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico n. 014/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações 
contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro 
e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para 
compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante 
o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, tudo de acordo com as 
condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente 
processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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ITEM DESCRITIVO TIPO DE 
UNIDADE QTD VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

37 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA. 
Descrição: fórmula infantil modificada, em 
pó, indicada para a alimentação de lactentes 
de zero aos seis meses de vida, contendo 
aproximadamente 40% de caseína e 
aproximadamente 60% de proteínas do soro, 
carboidratos: lactose e/ou maltodextrina, 
fonte lipídica: óleos vegetais e/ou de gordura 
láctea, vitaminas e sais minerais, isenta de 
sacarose. Embalagem: contendo 800 gramas 
de peso líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente e atender as normas do 
codex alimentarius para fórmulas destinadas 
a lactentes - fao/oms. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega. 
Marca: NESTOGENO 1 

UN. 500 R$ 28,25 R$ 14.125,00 

38 FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO. 
Descrição: fórmula infantil modificada, em 
pó, indicada para a alimentação de lactentes 
a partir dos seis meses de vida, contendo 
aproximadamente 40 a 65% de caseína e 
aproximadamente 35 a 60% de proteínas do 
soro, carboidratos: lactose e/ou 
maltodextrina, fonte lipídica: óleos vegetais 
e/ou de gordura láctea, vitaminas e sais 
minerais, isenta de sacarose. Embalagem: 
contendo 800 gramas de peso líquido. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve estar 
de acordo com a legislação vigente e atender 
as normas do codex alimentarius para 
fórmulas destinadas a lactentes - fao/oms. 
Prazo de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega. 
Marca: NESTOGENO 2 

UN. 500 R$ 28,87 R$ 14.435,00 

VALOR GLOBAL R$ 28.560,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com 
o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob 
o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto 
desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
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XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
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9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega 
do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 
           MARIA JURACI ALEXANDRINO                           SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 
    Gestora do Fundo Municipal de Educação   Vanessa de Oliveira Sebold 
                    CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO                          
 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F. n. 
 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 018/2022 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 010/2022 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 016/2022 – FMS  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n. 311, inscrita 
no CNPJ sob n. 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, inscrito no CPF sob n. 068.037.479-95, RG n. 5.101.943, residente e domiciliado à Av. Antônio 
Joaquim Tavares, n.º 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado por meio da portaria n. 1.664/2021, 
doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa IGI – INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 18.487.144/0001-80, estabelecida à Rodovia BR 101, n. 2650, Galpão 04, 
Parte 01, bairro Salseiros, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.311-600, e-mail 
gerencia@igiindustria.com.br, telefone (47) 9 8844-1321, representada, neste ato pelo Sr. Francisco 
Fachini, inscrito no CPF sob o n. 594.661.709-53, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico n. 010/2022-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo 
I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução 
Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de oxigênio em m³ (metro 
cúbico), para atender as demandas domiciliares e do pronto atendimento 24 horas (PA) do Município de 
Penha, conforme solicitação n. 193/2022 do Fundo Municipal de Saúde, anexa ao Processo, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital e Termo de Referência, parte integrante do processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Oxigênio medicinal acondicionados em 
cilindros de 1m³, devendo ser 
disponibilizado no mínimo 10 (dez) 
cilindros em regime de comodato. Tal item 
deverá vir acompanhado de manômetros, 
fluxometros e umidificadores. 
Marca: IGI/MESSER 

UN 400 R$ 16,99 R$ 6.796,00 
 

02 Oxigênio medicinal acondicionados em 
cilindros de 4m³, devendo ser 
disponibilizado no mínimo 07 (sete) 
cilindros em regime de comodato. Tal item 
deverá vir acompanhado de manômetros, 
fluxometros e umidificadores 
Marca: IGI/MESSER 

M³ 4.000 R$ 17,68 R$ 70.720,00 

03 Oxigênio medicinal acondicionados em 
cilindros de 10m³, devendo ser 
disponibilizado no mínimo 10 (dez) 
cilindros em regime de comodato. Tal 
item deverá vir acompanhado de 
manômetros, fluxometros e 
umidificadores. 
Marca: IGI/MESSER 

M³ 9.000 R$ 55,82 R$ 502.380,00 

 TOTAL: R$ 579.896,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
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5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078 de 1990). 
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XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um 
só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
 
Penha/SC, 26 de abril de 2022. 
 
 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS                      IGI – INDUSTRIA DE GASES ITAJAÍ LTDA - ME  
              Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                        Francisco Fachini 
                              CONTRATANTE          CONTRATADO    
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 017/2022 - PMP 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - PMP 

Sistema De Registro De Preços  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 16/2022 – PMP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE 
PARA FORNECIMENTO DE KIT PESCADOR. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa SULVALE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.830.997/0001-91, com endereço eletrônico sulvale@sulvale.net, 
estabelecida à Avenida Hironildo Conceição dos Santos, n° 1284, 1º andar, sala 06, bairro Perequê, na cidade 
de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, CEP 88.210-000, tel. (47) 9 9923-8374 representada, neste ato pelo 
Sr. Jonathan Cesar Nazario, CPF sob o n° 026.332.319-69, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico n. 004/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, 
conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n. 56/1999, e em conformidade 
com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de kit pescador do Município de 
Penha atendendo requisição ao compras n. 370/2022 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, anexa ao 
processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, 
em conformidade com o Decreto Municipal n. 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de 
sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja 
devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma 
integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio 
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca em até 24 (VINTE E QUATRO) 
horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
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1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as 
necessidades do Município de Penha/SC. 
 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN.MED. QTDE 
DO ITEM 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

8 Bota branca cano longo em material PVC injetável 
revestida internamente com poliéster tamanho n. 40 
Marca: CARTOM 

PAR. 20 R$ 34,86 R$ 697,20 

9 Bota branca cano longo em material PVC injetável 
revestida internamente com poliéster tamanho n. 42 
Marca: CARTOM 

PAR. 60 R$ 34,86 R$ 2.091,60 

10 Bota branca cano longo em material PVC injetável 
revestida internamente com poliéster tamanho n. 43 
Marca: CARTOM 

PAR. 60 R$ 34,86 R$ 2.091,60 

11 Bota branca cano longo em material PVC injetável 
revestida internamente com poliéster tamanho n. 44 
Marca: CARTOM 

PAR. 40 R$ 34,86 R$ 1.394,40 

12 Bota branca cano longo em material PVC injetável 
revestida internamente com poliéster tamanho n. 45 
Marca: CARTOM 

PAR. 40 R$ 34,86 R$ 1.394,40 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 7.669,20 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria 
de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
 
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo 
com as necessidades do município de Penha/SC. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado 
na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.  
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em 
seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o 
nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão. 
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
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XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital. 
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem 
os devidos cuidados. 
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos 
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas 
e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança; 
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria 
de Agricultura e Pesca. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a 
discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e 
relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
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9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo 
ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e 
suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n. 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
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b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Agricultura e Pesca. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA                                 SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI 
              Prefeito Municipal                                                                    Jonathan Cesar Nazario 
                   CONTRATANTE             CONTRATADO            
                                

T E S T E M U N H A S 

 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F.  
 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 

Controladora Adjunta 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 017/2022 – FMEDUC  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 
30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, 
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o n. 
729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 38.118.266/0001-06, estabelecida à Rodovia Municipal Francisco Wollinger, s/n., sala 03, Bairro 
Areias de Cima, na cidade de Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, CEP 88.190-000, 
com endereço emporiolevenit@gmail.com, telefone (48) 9 9128-1486, representada, neste ato pela 
Sra. Caroline Siqueira Bento, CPF sob o n. 068.394.649-89, Cargo/Função Titular Administradora, 
doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam 
a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico n. 014/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, 
de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para 
compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante 
o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, tudo de acordo com as 
condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente 
processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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ITEM DESCRITIVO TIPO DE 
UNIDADE QTD VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

03 AMEIXA SECA Descrição: frutas 
desidratadas, inteiras sem caroço, livre de 
fermentações, manchas, defeitos e mofo, 
sabor característico, isento de sabores 
estranhos, textura macia. Embalagem de 150 
gramas. Prazo de validade: no mínimo 6 
meses a contar da data da entrega.  
Marca: GÃO SOL 

PCT 100 R$ 7,99 R$ 799,00 

07 AVEIA EM FLOCOS FINOS. Descrição: 
Produto resultante da moagem de grãos de 
aveia após limpeza e classificação. Flocos de 
aspecto fino, cor levemente amarelada. 
Ausência de matérias prejudiciais à saúde 
humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 
175, de 08/07/2003. Embalagem: contendo 
até 01 kg de peso líquido, em polietileno. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve estar 
de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: mínimo de 10 meses a partir da 
data da entrega.  
Marca: GÃO SOL 

KG 1.000 R$ 9,24 R$ 9.240,00 

16 CACAU EM PÓ 100%. Descrição: chocolate 
em pó 100 % cacau.Ingredientes: cacau em 
pó 100%. Não deve conter corantes e nem 
conservantes. Deve diluir totalmente no leite, 
sem formar grumos.Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas 
e microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC no 175,de 08/07/2003. 
Embalagem: Podendo ser de 200g, 500g ou 
1kg peso líquido, sacos de poliéster 
metalizado / PEBD, atóxico,herméticamente 
selados. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega. 
Marca: GÃO SOL 

KG 600 R$ 19,99 R$ 11.994,00 

23 CHIA. Descrição: Sementes de chia de boa 
qualidade, não contendo umidade. Ausência 
de matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas). 
Embalagem: contendo de 150 a 250 gramas 
de peso líquido, em polietileno. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Prazo de 

PCT 100 R$ 19,95 R$ 1.995,00 
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validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega.  
Marca: GÃO SOL 

27 FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN. 
Descrição: produto resultante da moagem de 
grãos de aveia após limpeza e classificação, 
isento de glúten. Farinha com aspecto de pó 
fino. Ausência de matérias prejudiciais à 
saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a 
Resolução RDC no 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: pacote de polietileno 
transparente contendo 1 kg de peso líquido. 
Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega. 
Marca: GÃO SOL 

KG 100 R$ 50,00 R$ 5.000,00 

67 UVA PASSAS :cor característica aspecto: 
frutas desidratadas, inteiras sem caroço, livre 
de fermentações, manchas, defeitos e mofo, 
sabor característico, isento de sabores 
estranhos, textura macia. Embalagem de 150 
gramas. Prazo de validade: no mínimo 6 
meses a contar da data da entrega.  
Marca: GÃO SOL 

PCT 100 R$ 3,35 R$ 335,00 

VALOR GLOBAL R$ 29.363,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com 
o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob 
o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto 
desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
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b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega 
do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 
           MARIA JURACI ALEXANDRINO                                 CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA 
    Gestora do Fundo Municipal de Educação   Caroline Siqueira Bento 
                    CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO                          
 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F. n. 
 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 017/2022 - PMP 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - PMP 

Sistema De Registro De Preços  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2022 – PMP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE 
PARA FORNECIMENTO DE KIT PESCADOR. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa DEBORA SAGAS DE 
AZEVEDO – CAPAS ARVOREDO, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.604.150/0001-17, com endereço eletrônico 
capasarvoredo@hotmail.com, estabelecida à Avenida Ganchos, n. 1607, bairro Ganchos de Fora, na cidade de 
Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, CEP 88.190-000, tel. (48) 9 9149-8329 representada, 
neste ato pela Sra. Debora Sagas de Azevedo, CPF sob o n. 107.097.667-81, Cargo/Função Sócia 
Administradora, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico n. 004/2022-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações 
contidas no Anexo I, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n. 
56/1999, e em conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de kit pescador do Município de 
Penha atendendo requisição ao compras n. 370/2022 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, anexa ao 
processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, 
em conformidade com o Decreto Municipal n. 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de 
sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja 
devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma 
integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio 
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca em até 24 (VINTE E QUATRO) 
horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as 
necessidades do Município de Penha/SC. 
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LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN.MED. QTDE 
DO ITEM 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

3 Capa fechada em material extrusado dupla face forro 
na espessura 0,40 mm de cor laranja, confeccionada 
através de solda eletrônica e com capuz reforçado. 
Tamanho P. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 5 R$ 47,50 R$ 237,50 

4 
 

Capa fechada em material extrusado dupla face forro 
na espessura 0,40 mm de cor laranja, confeccionada 
através de solda eletrônica e com capuz reforçado. 
Tamanho M. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 30 R$ 47,50 
 

R$ 1.425,00 

5 Capa fechada em material extrusado dupla face forro 
na espessura 0,40 mm de cor laranja, confeccionada 
através de solda eletrônica e com capuz reforçado. 
Tamanho G. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 80 R$ 47,50 R$ 3.800,00 

6 Capa fechada em material extrusado dupla face forro 
na espessura 0,40 mm de cor laranja, confeccionada 
através de solda eletrônica e com capuz reforçado. 
Tamanho GG. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 70 R$ 47,50 R$ 3.325,00 

7 Capa fechada em material extrusado dupla face forro 
na espessura 0,40 mm de cor laranja, confeccionada 
através de solda eletrônica e com capuz reforçado. 
Tamanho EXG. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 35 R$ 47,50 R$ 1.662,50 

 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN.MED. QTDE 
DO ITEM 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

13 Jardineira em material extrusado dupla face sem 
forro na espessura 0,40 mm de cor laranja, 
confeccionada através de solda eletrônica e com 
reforço nos gaviões, bolso interno e tirantes de 
elásticos reforçados com regulagem. Tamanho P. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 5 R$ 49,32 R$ 246,60 

14 Jardineira em material extrusado dupla face sem 
forro na espessura 0,40 mm de cor laranja, 
confeccionada através de solda eletrônica e com 

UN. 30 R$ 49,32 R$ 1.479,60 
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reforço nos gaviões, bolso interno e tirantes de 
elásticos reforçados com regulagem. Tamanho M. 
Marca: ARVOREDO 

15 Jardineira em material extrusado dupla face sem 
forro na espessura 0,40 mm de cor laranja, 
confeccionada através de solda eletrônica e com 
reforço nos gaviões, bolso interno e tirantes de 
elásticos reforçados com regulagem. Tamanho G. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 80 R$ 49,32 R$ 3.945,60 

16 Jardineira em material extrusado dupla face sem 
forro na espessura 0,40 mm de cor laranja, 
confeccionada através de solda eletrônica e com 
reforço nos gaviões, bolso interno e tirantes de 
elásticos reforçados com regulagem. Tamanho M ao 
GG. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 70 R$ 49,32 R$ 3.452,40 

17 Jardineira em material extrusado dupla face sem 
forro na espessura 0,40 mm de cor laranja, 
confeccionada atravês de solda eletrônica e com 
reforço nos gaviões, bolso interno e tirantes de 
elásticos reforçados com regulagem. Tamanho EXG. 
Marca: ARVOREDO 

UN. 35 R$ 49,32 R$ 1.726,20 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 21.300,40 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria 
de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo 
com as necessidades do município de Penha/SC. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado 
na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.  
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em 
seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
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5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o 
nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão. 
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital. 
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem 
os devidos cuidados. 
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos 
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas 
e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança; 
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria 
de Agricultura e Pesca. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a 
discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e 
relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo 
ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e 
suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n. 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
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III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Agricultura e Pesca. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 
 

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA                     DEBORA SAGAS DE AZEVEDO – CAPAS ARVOREDO 
              Prefeito Municipal                                                                    Debora Sagas de Azevedo 
                   CONTRATANTE        CONTRATADO            
                                

 

T E S T E M U N H A S 

 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F.  
 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 
De acordo: 

 

 
LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 

Controladora Adjunta 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 009/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 018/2022 – FMEDUC  
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, n. 115, inscrita no CNPJ sob n. 
30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI ALEXANDRINO, 
brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n. 2550.785-0 e inscrita no CPF/MF sob o n. 
729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, n. 869 - Centro, Penha/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n. 03.612.312/0004-97, estabelecida à Rua Judite Melo dos Santos, n. 131, Bairro Distrito Industrial, 
na cidade de São José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.104-765, com endereço 
licitações.sp@nutriport.com.br, telefone (48) 3344-4348, representada, neste ato pelo Sr. Alexandre 
Taubenca da Silva, CPF sob o n. 043.068.978-00, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico n. 014/2022-FMEDUC para Registro de Preços, de acordo com as especificações 
contidas no Anexo I, conforme a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n. 10.024, de 20 de 
setembro de 2019, do Decreto  n. 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7892, de 23 de janeiro 
e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  n. 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP n. 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. 1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de alimentos para 
compor a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município Penha/SC durante 
o ano letivo de 2022, conforme solicitação n. 0065/2022, anexa ao Processo, tudo de acordo com as 
condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente 
processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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ITEM DESCRITIVO TIPO DE 
UNIDADE QTD VALOR 

UNITÁRIO VALOR TOTAL 

39 FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO SEM 
LACTOSE. Descrição: fórmula infantil isenta 
de lactose, indicada para a alimentação de 
lactentes menores de um ano de idade com 
intolerância à lactose. Embalagem: contendo 
400 gramas de peso líquido. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente e atender as 
normas do codex alimentarius para fórmulas 
destinadas a lactentes - fao/oms. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. 
Marca: APTAMIL SL – PROEXPERT 
DANONE 

UN. 100 R$ 22,80 R$ 2.280,00 

40 FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA. 
Descrição: fórmula infantil hipoalergênica, 
extensamente hidrolisada, indicada para a 
alimentação de lactentes e crianças com 
alergia à proteína do leite de vaca. 
Embalagem: contendo 400 gramas de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a 
legislação vigente e atender as normas do 
codex alimentarius para fórmulas destinadas 
a lactentes - fao/oms. Prazo de validade: no 
mínimo 10 meses a contar da data da entrega.  
Marca: PREGONIM PEPTI – DANONE  

UN. 100 R$ 100,00 R$ 10.000,00 

VALOR GLOBAL R$ 12.280,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.  
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com 
o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob 
o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto 
desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e 
demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1648

 

 
:: Página 4 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n. 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega 
do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Educação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 
           MARIA JURACI ALEXANDRINO                                 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 
    Gestora do Fundo Municipal de Educação           Alexandre Taubenca da Silva 
                    CONTRATANTE                                                                     CONTRATADO                          
 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F. n. 
 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO N. 017/2022 - PMP 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 004/2022 - PMP 

Sistema De Registro De Preços  
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2022 – PMP 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE 
PARA FORNECIMENTO DE KIT PESCADOR. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
n. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a PJ SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.060.647/0001-50, com endereço eletrônico pjservicosecomercio@outlook.com, 
estabelecida à Rua Arnaldo Passos, n. 248, sala 01, bairro Centro, na cidade de Navegantes, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88.370-102, tel. (47) 3065-5503 representada, neste ato pela Sra. Julia Cristina Meurer de Souza, 
CPF sob o n. 070.645.579-75, Cargo/Função Sócia Administradora, doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 004/2022-
PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis n. 
10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal n. 56/1999, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de kit pescador do Município de 
Penha atendendo requisição ao compras n. 370/2022 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, anexa ao 
processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, 
em conformidade com o Decreto Municipal n. 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 
do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião de 
sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja 
devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma 
integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio 
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca em até 24 (VINTE E QUATRO) 
horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com as 
necessidades do Município de Penha/SC. 
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LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN.MED. QTDE 
DO ITEM 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

1 Tinta de acabamento a base de resina vinílica 
livre de TBT de cor azul que ofereça ótimo 
desempenho anticorrosivo em ambientes 
agressivos, tais como, marítimos e locais com 
alta concentração de umidade. Promove 
proteção anti-incrustante de 5 a 6 meses. 
Acabamentos marítimos em superfície de 
madeiras e ferrosas para cascos de barco. Deve 
possuir certificado NBR ISSO 9001. Apresenta 
FISQ e certificado de tinta anti-incrustante sem 
estanho vigente e boletim técnico na proposta. 
Marca: REHNOLT 

LTA 110 R$ 341,95 R$ 37.614,50 

2 

 

Tinta de acabamento a base de resina vinilica 
livre de TBT de cor vermelha que ofereça ótimo 
desempenho anticorrosivo em ambientes 
agressivos, tais como, marítimos e locais com 
alta concentração de umidade. Promove 
proteção anti-incrustante de 5 a 6 meses. 
Acabamentos marítimos em superfície de 
madeiras e ferrosas para cascos de barco. Deve 
possuir certificado NBR ISSO 9001. Apresenta 
FISQ e certificado de tinta anti-incrustante sem 
estanho vigente e boletim técnico na proposta. 
Marca: REHNOLT 

LTA 110 R$ 341,95 R$ 37.614,50 

TOTAL DO LOTE: R$ 75.229,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria 
de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo 
com as necessidades do município de Penha/SC. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local indicado 
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na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.  
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em 
seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o n. do Processo/Ata, o 
nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto 
de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão. 
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
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XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital. 
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem 
os devidos cuidados. 
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos 
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões 
judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas 
e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de 
qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança; 
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria 
de Agricultura e Pesca. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da 
Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a 
discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e 
relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
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9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo 
ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais n.s 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e 
suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n. 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1657

 
   

 

 

 

:: Página 6 :: 
Avenida Nereu Ramos, n. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 

CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Agricultura e Pesca. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 
 

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA                               PJ SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI 
              Prefeito Municipal                                                                Julia Cristina Meurer de Souza 
                   CONTRATANTE        CONTRATADO            
                                

 

T E S T E M U N H A S 

 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F.  
 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 
De acordo: 

 

 
LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 

Controladora Adjunta 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022 - FMEDUC 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - FMEDUC 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, AO CONTRATANTE COMPUTADORES. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
83.102.327/0001-00, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta Cidade, Rua Prefeito José João Batista, nº 115, inscrita no CNPJ sob 
nº 30.747.548/0001-60, neste ato representado por sua Gestora Sra. MARIA JURACI 
ALEXANDRINO, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2550.785-0 e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 729.885.339-20, residente e domiciliada à Rua Florianópolis, nº. 869 - Centro, 
Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa VANGUARDA INFORMATICA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.975.551/0001-27, estabelecida à Setor SCN – Setor Comercial 
Norte, Quadra 04, Bloco B, n. 100, sala 1201, Parte Y, Edifício Centro Empresarial VARIG, Bairro Asa 
Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.714-900, com endereço 
vanguarda@vanguardadf.com.br / licitacao@vanguardadf.com.br, telefone (61) 3968-9919, 
representada, neste ato pelo Sr. Felipe Gonçalves Nova da Costa, CPF sob o n. 029.555.641-25, 
Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA 
DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme 
decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2022-FMEDUC para 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 
05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o futura aquisição de computadores visando a utilização nas 
unidades escolares Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 124/2022, anexa ao Processo, 
tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte 
integrante do presente processo., não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em 
igualdade de condições.  
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo 
Licitatório, a que corresponde este pacto, assim especificados:  



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1660

 

 
:: Página 2 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

1.2. O objeto deverá ser realizado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que 
a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de correção será de 48 (quarenta e oito) 
horas, podendo ser renovado a critério da Administração.  
 

Item Descrição Und Qnt. Valor Unitário Valor Global 
01 COMPUTADOR DÉCIMA GERAÇÃO 

– MEMÓRIA RAM 8GB  -  
ARMAZENAMENTO SSD 480GB – 
ATX 500w  
- PLACA MÃE: H410M-E LGA 1200 
mATX DDR4 -- Suporta: Soquete Intel® 
LGA 1200 para 10a Geração de 
processadores - Áudio - CODEC de 
Áudio com 7.1 de Alta Definição - - 
Memória: 2 x DIMM Arquitetura da 
memória: DDR4  
2933/2800/2666/2400/2133 MHz - Non-
ECC, Máx 64GB - PCI Express: 1x slot 
3.0 x16 - 2x slot PCI Express 3.0 x1 -
Chipset: H410  - CONEXÕES - 1 x porta 
D-Sub - 1 x porta HDMI - 6 x USB - 1 x 
porta de rede Rj45 Gigabit Lan - 3 x 
conectores de Áudio - 1 x porta PS/2 
Teclado (roxa) - - 1 x porta P2/2 Mouse 
(verde) - PROCESSADOR -10 Gen –
Série G5905 FCLGA1200 - Número de 
núcleos 2 - Nº de threads 2 - Tipos de 
memória DDR4-2666 - Frequência 
baseada em processador 3.50 GHz – 
Cache: 4 MB Smart Cache - Gráficos do 
processador - Gráficos UHD 610 - Placa 
Gráfica: 1.05 GHz - Velocidade do 
barramento: 8 GT/s – TDP: 58 W - 
Suporta processadores de 14 nm -  
MEMÓRIA - Tamanho: 8GB - 2666 MHz 
- 2x slots DDR4 - Dual Channel - - 
ARMAZENAMENTO - SSD: 480GB 
A400  – Formato 2.5 SA400S37 - 
Interface SATA 3.0 (6Gb/s) - 
Performance de referência - até 
500MB/s para leitura e 450MB/s para 
gravação - FONTE  ATX  500w REAL - 
BIVOLT 110/220V ou Automática–  Pcf 
Ativo: SIM - Silenciosa e Alta 

UN 100 
 

R$ 3.582,82 R$ 358.282,00 
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Performance  Conexões: 1 x 
Alimentação 20 + 4 pinos - 1 x pci 
Express 6 + 2 pinos 1 x Auxiliar atx 4 + 
4 Pinos - 2 x Conectores ide 4 x 
Conectores sata- CAIXA DE SOM – 
Portátil SP-303BK - Potência: 3W RMS- 
Com controle de volume - Cor: Preto - 
Cabo: 90cm - Alimentação: USB 5V - 
Dimensões: 78 x 78 x 75mm - COMBO 
TECLADO E MOUSE COM FIO USB - 
Kit wired combo Teclado e Mouse com 
fio USB -Design Confortável, Durável e 
Resistente à Respingos e Layout 
ABNT2 - DIMENSÃO GABINETE  - 
Placa Mãe Atx – Profundidade x 
Largura x Altura - 30cm x 17cm x 35cm 
- Acompanha cabo de força padrão 
novo - ESTABILIZADOR Potência 
nominal: 500 VA 9003 - Tensão 
Nominal de Entrada: 115V / 220V Bivolt 
- Tensão nominal de saída: 115V - 
Proteção contra Subtensão 115V: 91V - 
Proteção contra Sobretensão: 143V - 
Rendimento: > 92% - Frequência 
nominal: 50 Hz / 60Hz - Supressor de 
transientes: 275Vrms - Filtro de Linha - 
Grau de Proteção: IP 20 - Método de 
seleção de entrada Bivolt: Automático - 
Dimensões aprox. do produto: 165 x 
120 x 225 mm 9016 - SISTEMA 
OPERACIONAL  - Windows 10 Pro - 64 
bits – GARANTIA 12 Meses de 
Garantia.  

02 MONITOR 21.5: Tipo de Monitor LED - 
Tamanho da Tela 21.5" -– Conexões 
1VGA – 1 HDMI - Resolução 
Máxima1920 x 1080 - Pixel Pitch 0,2493 
x 0,241 mm – Brilho 250 cd/m² -  
Contraste 20.000.000:1  - Ângulo de 
Visão 178° - Tempo de Resposta 
Monitor 6,5 ms – Low Blue Mode, 
Adaptive-Sync, Anti-Reflexivo -  Base 
Pedestal - Requisitos do Monitor Bordas 
Ultrafinas / Anti-reflexivo / Adaptive-
Sync / Inclinação: -5/20°/ Widescreen / 
Anti-Reflexivo / Low Blue Mode / Flicker 
Free – Cor Preto - - Voltagem Bivolt - 

UN 100 
 

R$ 1.234,23 R$ 123.423,00 
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Dimensões do produto - cm (AxLxP) 
28,49x49,22x3,76 - Dimensões da 
embalagem - cm (AxLxP) 37x55x12 - 
Conteúdo da Embalagem - Referência 
22B1HM5 - Cabo de força -  Cabo HDMI 
-  Certificado de Garantia - Base e 
Monitor -  Garantia do Fornecedor 12 
Meses. 

 TOTAL: R$ 481.705,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos 
da Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas escolas e centros de 
educação infantil, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de 
Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
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I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo 
com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida; 
II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários 
sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade 
dos produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá 
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, 
objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos 
e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária 
e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela 
mesma, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 
XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
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III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, 
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 
correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 
II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria 
de Educação e Cultura. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou 
parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, 
perícia técnica relativa a discordância. 
V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Educação e Cultura. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará 
a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 
Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, 
o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para 
entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada 
em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, 
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, 
será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a 
inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a 
Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações 
orçamentárias pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 
da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 25 de abril de 2022. 
 
 
 
 
           MARIA JURACI ALEXANDRINO                       VANGUARDA INFORMATICA LTDA 
    Gestora do Fundo Municipal de Educação       Felipe Gonçalves Nova da Costa 
                    CONTRATANTE                                                           CONTRATADO                          
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  n.                                                                              C.P.F. n. 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 
 
 
 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021 - FMAS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - FMAS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSITÊNCIA SOCIAL, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos nº 190, inscrita no CNPJ/MF 
sob o número nº 11.680.072/0001-43, neste ato representado por seu Gestor SÉRGIO DE MELLO, 
brasileiro, inscrito no CPF sob nº 712.792.459-72, RG nº 13/R 2.458480, residente e domiciliado à Rua 
Santa Lídia, nº. 175, Santa Lídia, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa 
A.V COMERCIO ATACADISTA EIRELI, estabelecida à Rua Edgar Linhares n° 742, na cidade de 
Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n°16.858.182/0001-76, 
representada, neste ato pelo Sr. Eduardo Morikawa Alves, CPF sob o n° 125.381.019-21, 
Cargo/Função Socio Administrador, email: avcomerciovarejista@gmail.com , telefone (47) 3360-8485 
doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, 
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo 
Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2021-FMAS para Registro de Preços, de acordo com 
as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de gêneros alimentícios 
e materiais de limpeza e higiene atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme solicitação nº 075/2021 anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) 
horas, podendo ser renovado a critério da Administração. 
 

ITEM DESCRITIVO 
TIPO DE 
UNIDADE QTDE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
GLOBAL 
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02 AMIDO DE MILHO. Descrição: amido de milho 
fabricado a partir de grãos de milho sãos e limpos, 
isento de umidade, fermentação e ranço. Sob a 
forma de pó deverá produzir ligeira crepitação 
quando comprimido entre os dedos. Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 500 gramas de peso líquido, 
sacos de polietileno atóxico, resistente, 
termossoldado. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: neilar 

Kg 60 R$6,15 R$369,00 

03 ARROZ PARBOILIZADO. Descrição: arroz 
parboilizado, tipo I, longo, fino. Apresentar 
percentual máximo de matérias estranhas e 
impurezas de 5%. Embalagem: contendo 5 kg de 
peso líquido, em polietileno atóxico e transparente. 
Não serão aceitos produtos cujas embalagens 
estejam danificadas. A rotulagem deve estar de 
acordo com a legislação vigente. Deve conter 
registro no Ministério da Agricultura. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: safra 

Pacote  150 R$20,28 R$3.042,00 

05 BISCOITO DOCE. Descrição: sabores Leite, Maria ou 
Maisena. Contendo farinha de trigo enriquecida 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura, sal, leite, 
fermentos químicos. Preferencialmente livre de 
gordura trans. Aspecto de massa torrada, cor e odor 
próprios. Deve ser crocante e não apresentar-se 
quebrado nem queimado. Ausência de matérias 
prejudiciais à saúde humana (macroscópicas e 
microscópicas), conforme determina a Resolução 
RDC nº 175, de 08/07/2003. Embalagem: pacotes 
contendo entre 400g e 800g de peso líquido. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 
10 meses a contar da data da entrega. MARCA 
orquidea  

Pacote 200 R$4,96 R$992,00 

06 BISCOITO SALGADO. Descrição: contendo farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura, 
leite, açúcar, sal, fermentos químicos. 
Preferencialmente livre de gordura trans. Aspecto 

Pacote 200 R$5,34 R$1.068,00 
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de massa torrada, cor e odor próprios. Deve ser 
crocante e não apresentar-se quebrado nem 
queimado. Ausência de matérias prejudiciais à 
saúde humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: pacotes contendo entre 
400g e 800g de peso líquido. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega. MARCA: diana 

07 AVEIA FLOCOS FINOS. Descrição: flocos finos e 
integral. 
Embalagem: 165 gramas, Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade: no mínimo 10 meses a 
contar da data da entrega. MARCA apti 

Unidade 60 R$4,21 R$252,60 

12 FEIJÃO PRETO. Descrição: feijão preto, classificado 
como feijão grupo I (comum), classe preto, tipo 1, 
conforme a portaria n° 161 de 24/07/87. Isento de 
matérias estranhas, impurezas, insetos vivos ou 
mortos. Umidade máxima de 15%. Deve ter registro 
no Ministério da Agricultura. Embalagem: contendo 
01 kg de peso líquido, pacotes de polietileno 
transparentes. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: reserva 

Kg 150 R$7,39 R$1.108,50 

14 EXTRATO DE TOMATE. Descrição: Molho de tomate. 
Ingredientes: tomates selecionados, sal e açúcar e 
não tem contém conservantes Embalagem: 340 
gramas de peso líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. A rotulagem 
deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Prazo de validade: no mínimo 10 meses a contar da 
data da entrega. MARCA: quero 

Unidade 150 R$4,17 R$625,50 

16 ORÉGANO. Descrição: produto resultante da 
desidratação da folha do Origanum vulgare, L. 
acompanhada.  Constituído de espécimes vegetais 
genuínos. Cor verde pardacenta, com aroma e sabor 
próprios. Ausência de matérias prejudiciais à saúde 
humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: de polietileno contendo 5 
gramas de peso líquido. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. A rotulagem 

Unidade 50 R$1,90 R$95,00 
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deve estar de acordo com a legislação vigente. 
Prazo de validade: mínimo de 10 meses a partir da 
data da entrega. MARCA: jp 

17 

 

SAL. Descrição: sal marinho iodado e refinado. Não 
deve apresentar sujidades, umidade e misturas 
inadequadas. Ausência de matérias prejudiciais à 
saúde humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: contendo 01 kg de peso 
líquido, pacotes polietileno transparente. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 
10 meses a contar da data da entrega. MARCA: zizo 

Unidade 30  R$1,90 R$57,00 

18 VINAGRE DE ÁLCOOL. Descrição: vinagre de álcool. 
Ingredientes: fermentado acético de álcool, água e 
conservador. Ausência de matérias prejudiciais à 
saúde humana (macroscópicas e microscópicas), 
conforme determina a Resolução RDC nº 175, de 
08/07/2003. Embalagem: contendo 900 ml de peso 
líquido. Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 10 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: Heining 

Unidade 80 R$2,01 R$160,80 

19 FARINHA DE MANDIOCA FINA. Descrição: farinha de 
mandioca fina. O produto não deve conter mistura, 
sujidades, bolor e odor forte e intenso não 
característico e coloração anormal.  Ausência de 
matérias prejudiciais à saúde humana 
(macroscópicas e microscópicas), conforme 
determina a Resolução RDC nº 175, de 08/07/2003. 
Embalagem: contendo 1kg. Não serão aceitos 
produtos cujas embalagens estejam danificadas. A 
rotulagem deve estar de acordo com a legislação 
vigente. Prazo de validade: no mínimo 4 meses a 
contar da data da entrega. MARCA: Mana 

Kg 30 R$4,64 R$139,20 

21 ACHOCOLATADO. Descrição: Em pó, Embalagem: 
400 gramas, Não serão aceitos produtos cujas 
embalagens estejam danificadas. A rotulagem deve 
estar de acordo com a legislação vigente. Prazo de 
validade: no mínimo 6 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: showcau 

Pacote 48 R$4,44 R$213,12 

22 DOCE DE FRUTAS. Descrição: Doce de frutas 
diversos sabores. Embalagem: 400 gramas, Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 6 

Unidade 100 R$3,77 R$377,00 
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meses a contar da data da entrega. MARCA: Luis 
Alvense 

23 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. Descrição: fermento 
para bolos e tortas. Embalagem: 100 gramas, Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 6 
meses a contar da data da entrega. MARCA: apti 

Unidade 50 R$2,54 R$127,00 

29 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. Descrição: 
Leite em pó integral instantâneo. Embalagem: 
Contendo 400 gramas. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam danificadas. Prazo de 
validade: no mínimo 5 meses a contar da data da 
entrega. MARCA: Aurora 

Pacote 80 R$10,88 R$870,40 

31 MACARRÃO PARAFUSO. Descrição: Macarrão de 
sêmola com ovos. Embalagem: 500 gramas. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 
12 meses a contar da data da entrega. MARCA: 
Diana 

Pacote 80 R$2,53 R$202,40 

32 MACARRÃO PENE. Descrição: Macarrão de sêmola 
com ovos. Embalagem: 500 gramas. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com 
a legislação vigente. Prazo de validade: no mínimo 
12 meses a contar da data da entrega. MARCA: 
Diana 

Pacote 80 R$2,59 R$207,20 

45 QUEIJO MUSSARELA FATIADO. Descrição: Queijo 
mussarela fatiado. Embalagem: 400 gramas. Não 
serão aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. Prazo de validade: no mínimo 2 meses 
a contar da data da entrega. MARCA: Lasaroli 

Unidade 100 R$15,22 R$1.522,00 

50 MILHO PARA PIPOCA. Descrição do produto: Milho 
para pipoca. Embalagem: 400gramas. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam 
danificadas. Prazo de validade: no mínimo 3 mês a 
contar da data da entrega. MARCA: Jureia 

Unidade 60 R$3,39 R$203,40 

84 SACO PARA LIXO DE 100 LITROS – 
CONFECCIONADOS COM RESINA TERMOPLÁSTICA 
RECICLADA. OS PIGMENTOS E QUALQUER OUTRO 
ADITIVO DEVEM SER COMPATÍVEIS COM A RESINA 
EMPREGADA DE MODO QUE, NÃO INTERFIRAM 
NAS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA E 
PROPORCIONE À OPACIDADE NECESSÁRIA A 
APLICAÇÃO. DEVERÃO APRESENTAR 
CONTINUIDADE, HOMOGENEIDADE E 
UNIFORMIDADE DA SOLDA - INDÍCIOS QUE O 

Unidade 120 R$14,29 R$1.714,80 
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PRODUTO NÃO APRESENTA PROBLEMAS DE 
VAZAMENTO. DEVERÃO APRESENTAR FACILIDADE 
DE SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM 
PROVOCAR DANOS AO SACO. DESCRIÇÃO DO 
OBJETO: REFORÇADO, DIMENSÕES PLANAS 
MÍNIMAS: 75 CM DE LARGURA X 105 CM DE 
ALTURA, COM VARIAÇÃO NAS MEDIDAS DE 1 CM. 
COR PRETA, DEVENDO MANTER UM A 
UNIFORMIDADE (A COR DO SACO DE LIXO DEVE 
DIFICULTAR A VISUALIZAÇÃO DO SEU CONTEÚDO), 
O MATERIAL NÃO PODE EXPELIR ODOR 
DESAGRADÁVEL. ESPESSURA DE 0,10 MILÍMETROS 
PARA PAREDE DUPLA, PESO DE 90 GRAMAS A 100 
GRAMAS POR UNIDADE. VARIAÇÃO DE ATE 8% NA 
ESPESSURA E NO PESO.EMBALAGEM PLÁSTICA 
FARDOS COM 25 UNIDADES, EM CONFORMIDADE 
COM AS NORMAS DA ABNT-NBR 9190/9191 - 
TABELA, CLASSE . MARCA: Ideal 

85 SACO PARA LIXO DE 50 LITROS.   CONFECCIONADOS 
COM RESINA TERMOPLÁSTICA RECICLADA. OS 
PIGMENTOS E QUALQUER OUTRO ADITIVO DEVEM 
SER COMPATÍVEIS COM A RESINA EMPREGADA DE 
MODO QUE, NÃO INTERFIRAM NAS 
CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA E PROPORCIONE 
À OPACIDADE NECESSÁRIA A APLICAÇÃO. DEVERÃO 
APRESENTAR CONTINUIDADE, HOMOGENEIDADE E 
UNIFORMIDADE DA SOLDA - INDÍCIOS QUE O 
PRODUTO NÃO APRESENTA PROBLEMAS DE 
VAZAMENTO. DEVERÃO APRESENTAR FACILIDADE 
DE SEPARAÇÃO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM 
PROVOCAR DANOS AO SACO. DESCRIÇÃO DO 
OBJETO: REFORÇADO, DIMENSÕES PLANAS 
MÍNIMAS CAPACIDADE: 50 LITROS / 10 KG. 
PRODUZIDO EM PLLÁSTICO RECICLADOS. 
MEDIDAS:M63 X 80 CM CONTÉM 20 SACOS. 
MARCA: Ideal 

Unidade 120 R$13,14 R$1.576,80 

86 PRENDEDOR DE ROUPA. Descrição do produto: 
Prendedor de roupa em madeira, com molas 
flexíveis galvanizadas e duráveis. Indicado para uso 
doméstico, artesanato e festas. Produzido com 
madeira de floresta renovável. Produto altamente 
sustentável e de baixo impacto ecológico. MARCA: 
Gaboardi 

Unidade 120 R$2,04 R$244,80 

87 LUVA LÁTEX (PAR): Composição: Borracha de látex 
natural, amarela, com revestimento interno, 
reforçada, com superfície externa antiderrapante. 
Tamanho médio. Deverá estar em conformidade 

Unidade 80 R$3,09 R$247,20 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1674

 

 
:: Página 7 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

com as normas da ABNT NBR 13.393. Tamanho 
Médio. MARCA: Volk 

98 CREME DENTAL. Descrição do produto: Creme 
dental, dentes brancos, proteção anticáries e hálito 
fresco. Embalagem: 70 gramas. MARCA: Freedent 

Unidade 200 R$1,85 R$370,00 

104 SABONETE EM BARRA. Descrição do produto: 
Sabonete em barra, glicerinado. Embalagem: 85 
gramas. 

Unidade 200 R$1,52 R$304,00 

TOTAL R$16.089,72 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos 
da Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O Fornecimento dos equipamentos/materiais deverá ser realizado pela(s) Contratada (s), de forma 
parcelada, em local previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de 
Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de 
acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Assistência Social..  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo 
com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida; 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1675

 

 
:: Página 8 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

II - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
III - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade 
dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
V - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária 
e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VI - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
VII- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento e entrega dentro do prazo, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pelo MUNICÍPIO;  
IX - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 
disposições legais vigentes; 
X – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os 
equipamentos/materiais recusados na fase de recebimento; 
XI - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, 
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 
correspondente. 
IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento 
do objeto. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue os equipamentos/materiais; 
II - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos objetos; 
III - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria 
de Assistência Social. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer 
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da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia 
técnica relativa a discordância. 
IV - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 
(trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da 
Secretaria de Assistência Social. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará 
a Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 
Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, 
o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para 
entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a 
partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada 
em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, 
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, 
será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a 
inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a 
Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
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13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações 
orçamentárias pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Assistência Social.. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 
da Lei 8.666/93. 
 
                                                                                                              Penha/SC, 01 Setembro de 2021 
 
 
                                                                                            A.V COMERCIO ATACADISTA EIRELI 
                SÉRGIO DE MELLO   Eduardo Morikawa Alves 
Secretário Municipal de Assistência Social                                            CONTRATADO 
                     

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº     
                                                                          C.P.F.  
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 

De acordo: 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controle interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2020 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2021 

  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO PELA CONTRATADA, AO 
CONTRATANTE DE VEÍCULOS TIPO SEDAN 0KM. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede 
nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
83.102.327/0001-00, neste ato representado por sua Gestora Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, 
solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 4562427 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, 
residente e domiciliada na Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro Gravatá – Navegantes/SC, doravante 
denominada CONTRATANTE e a Empresa LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, estabelecida à AV 
Presidente Kennedy n° 112, na cidade de São Jose, Estado de Santa Catarina, CEP 88.101-000, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° 10.459.491/0001-97, representada, neste ato pelo Sr. Ney Botto Guimarâes Filho, 
CPF sob o n°_003.455.899-39, Telefone (48) 3298-0000, e-mail: licitacao@geracao-motor.com.br 
Cargo/Função Representante Legal, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão 
exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 022/2020-FMS para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 
nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de veículos tipo sedan 0km, 
objetivando atender as necessidades da rede municipal de saúde de Penha/SC, conforme solicitação nº 
874/2020, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo 
de Referência, parte integrante do presente processo. 

1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 

1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Item Quant.  Unid. Marca Especificação  Preço unitário  Preço total  

 
 
 
01 
 
 
 

 
 
 
06 

 
 
 
Un. 

 
 
 
HYUNDAI 

Veiculo 0km, tipo sedan com 4 
portas, ano de fabricação 
2020/2021, capacidade para 5 
pessoas, motor flex. Com potência 
mínima de 75cv (gasolina), injeção 
eletrônica, transmissão manual 
com mínimo de 5 marchas a frente 
e 1 a ré, rodas mínimas aro 14, 
chapa de proteção do motor, 
tanque de combustível com 
capacidade mínima de 45 litros, 
direção elétrica, ar condicionado, 
vidros e travas elétricas, banco do 
motorista com regulagem de 
altura, sistema de som com radio, 
limpador e desembaçador do vidro 
traseiro, freios com sistema ABS, 
airbag mínimo frontal duplo 
(motorista e passageiro), cinto de 
segurança laterais traseiros 
retrateis de 3 pontos, deverá 
acompanhar manual do 
proprietário, chave reserva e jogo 
de tapetes de borracha, pintura na 
cor branca, deverá conter todos os 
demais itens e acessórios de 
segurança exigidos por lei. No 
valor deverá estar incluso todas as 
despesas necessárias para 
entregado do veículo no prédio da 
prefeitura municipal de penha, o 
veículo deverá ser entregue nos 
termos da legislação vigente, 
garantia mínima de 1 ano. 

 
 
 
R$ 63.300,00 

 
 
 
R$ 379.800,00 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 379.800,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 

4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 

5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 

5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 

I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o 
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
produto(s), assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto 
desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 

VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
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VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  

X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 

XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 

XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 

XIV - A Empresa Contratada deverá entregar/fornecer o veículo devidamente registrado, licenciado e 
emplacado, conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e demais normas vigentes, em nome do 
Município de Penha/SC. 

XV - A Empresa Contratada deverá oferecer gratuitamente a mão de obra das 03 (três) primeiras revisões 
do veículo entregue/fornecido. 

XVI - Deverá oferecer o prazo de Garantia: O período de garantia total deverá ser de no mínimo 12 (doze) 
meses sem limite de quilometragem e 36 (trinta e seis) meses para defeitos de fabricação e montagem em 
componentes internos do motor e transmissão, contados a partir da data do recebimento (Nota Fiscal) do 
objeto ora licitado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 

II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 

IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do 
objeto. 

a) A Empresa Contratada deverá entregar/fornecer o veículo devidamente registrado, licenciado e 
emplacado, conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e demais normas vigentes, em nome do 
Município de Penha/SC. 
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b)  A Empresa Contratada deverá oferecer gratuitamente a mão de obra das 03 (três) primeiras revisões 
do veículo entregue/fornecido. 
c) Deverá oferecer o prazo de Garantia: O período de garantia total deverá ser de no mínimo 12 (doze) 
meses sem limite de quilometragem e 36 (trinta e seis) meses para defeitos de fabricação e montagem em 
componentes internos do motor e transmissão, contados a partir da data do recebimento (Nota Fiscal) do 
objeto ora licitado. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 

I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 

II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 

IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de 
Saúde. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria 
responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a 
discordância. 

V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 

8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) 
dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita 
e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Saúde. 

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 

9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
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10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 

11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 

b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade. 

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 

13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por 
dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do 
produto. 

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir 
do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar 
com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 

b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 

c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 

13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um 
só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 

 

Penha/SC, 01 de março de 2021. 

 

 

 

          CAMILA LUCHTENBERG                                                LR COMERCIO DE VEOCULOS LTDA                     

Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                                Ney Botto Guimarâes Filho 

              CONTRATADO 

 

 

T E S T E M U N H A S 

 

 

Nome:                                                                                  Nome:  

C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  

 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
De acordo: 

 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                    LUIZ EDUARDO BUENO 
     Secretário de Administração                                                       Controle interno 

                                                                                                                       Portaria nº 261/2021 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2021 - PMP  

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - PMP 
Sistema de Registro de Preços 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2021 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, 
AO CONTRATANTE DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, 
nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa VMT PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA, estabelecida à Rua Guaratingueta, n° 969, na cidade de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, CEP: 89224-036 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.910.596/0001-43, email: 
elivelosocarvalho@gmail.com, telefone: (47) 3472-1461 e (47) 99964-3779 representada, neste ato pelo Sr. 
Eli Veloso de Carvalho, CPF sob o n° 501.416.519-20, Cargo/Função Representante Legal, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Presencial nº006/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo 
I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em mão 
de obra de colocação de tubos de concreto para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos 
do Município de Penha, conforme solicitação nº 376/2021, anexa ao Processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no edital e Termo de Referência, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, em conformidade com o Decreto Municipal nº 059/1999, podendo ocorrer licitações específicas para 
aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores dos itens encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião 
de sua execução não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços, objetos do presente deverão ser prestados/executados pela CONTRATADA, por meio próprio 
diretamente no local indicado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos em até 24 (VINTE E QUATRO) 
horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
1.3. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de acordo com 
as necessidades do Município de Penha/SC. 
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ITEM 
 

QTD 
 
 UNID 

      
ESPECIFICAÇÃO 

  

 

   
Preço 

Unit. R$     
Preço  

Total R$  
                                  
1 5000 

 

UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 20CM, COM 
REBAIXAMENTO, ESCORAMENTO METÁLICO, BOMBA 
DE SUCÇÃO E NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO PARA 
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIAL DO 
MUNICÍPIO DE PENHA.  
COM EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA 
COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 20CM, 
COM LIGAÇÃO DE ESGOTO, COM FORNECIMENTO 
DE BEDIM, COM FORNECIMENTO DE CIMENTO E 
CONFECÇÃO DE MASSA E ARGAMASSA PARA 
ACABAMENTOS DOS TUBOS. 
 

 R$32,45 

 

R$162.250,00 

 
       

 
 
      

  

  

 
Total Geral: 

 

 
R$162.250,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento dos serviços e materiais será de forma parcelada e a forma de execução será indireta, de 
acordo com as necessidades do município de Penha/SC. 
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega dos materiais do presente edital, até o local 
indicado na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 05 (cinco) dias, obedecendo o horário de expediente.  
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha 
em seu poder cópia dos procedimentos normativos constantes do Edital. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por 
eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as 
especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o 
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos 
materiais/produtos, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
VI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do produto em questão. 
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com 
fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XI – Providenciar, no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas, o saneamento de qualquer irregularidade; 
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
XIV - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto deste edital. 
XV - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita 
sem os devidos cuidados. 
XVI - Cabe a proponente assumir a inteira responsabilidade pela efetiva execução dos serviços e entrega dos 
materiais ora licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste edital e seus anexos. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
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II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, 
bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais 
decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, 
em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que 
devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a 
descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos 
danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto; 
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de 
segurança; 
III - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela 
Secretaria de Serviços Urbanos. Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer 
da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica 
relativa a discordância. 
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito 
em agência da rede bancária, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento. 
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento 
da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal 
de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
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10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o 
Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas 
ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução 
do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
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13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia 
de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Serviços Urbanos. 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 

 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
 
Penha/SC, 21 de junho de 2021. 
 

     

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Contratante                                                                 

       VMT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA                                        
Eli Veloso de Carvalho

                                                                                                                                       CONTRATADO 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

 
Nome Completo:       Nome Completo: 

       CPF nº.:         CPF nº.:  
 

 
 
A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada 
no Diário Oficial dos Municípios. 

 
        

 
De acordo: 

 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                    LUIZ EDUARDO BUENO 
     Secretário de Administração                                                           Controlador interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 - PMP  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - PMP 
Sistema de Registro de Preços 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS. 

 
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta 
cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 
200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa AGUAVOLT COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rodovia Paulo Stuart Wright, n° 
157, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP: 88385000 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
07.376.162/0001-78, email: aguavolt@hotmail.com, telefone: (47) 3345-0668 e (47) 99629-8777 
representada, neste ato pelo Sr. Jonathan Benedito Pereira, CPF sob o n° 092.275.279-66, Cargo/Função 
Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE 
PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo 
Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de 
janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, 
de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições 
a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção e 
equipamentos para serem utilizados em manutenções de bens e imóveis bem como manutenção preventiva 
atendendo as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos do Município de Penha/SC, de acordo com a 
solicitação nº 259/2021 anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital 
e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade 
de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até 
regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração. 
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ITEM 
 

QTD 
 
 UNID 

      
ESPECIFICAÇÃO 

  

 

   
Preço 

Unit. R$     
Preço  

Total R$  
                                  
1 50 

 
UN CARRETEL DE ROÇADEIRA 160 – PADRÃO 

MARCA: NARACA  

 
R$39,52 

 
R$1.976,00 

2 50 

 

UN LÂMINA FACA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA FURO 
MARCA: VILA 
 

 R$41,08 

 

R$2.054,00 

3 30 

 

UN FIO DE NYLON LARANJA 3.00MM 
MARCA: EKILON 

 R$102,99 

 

R$3.089,70 

5 50 

 

UN DISCO DE CORTE DE AÇO INOX 4.1/2 POLEGADAS 
115 MM 
MARCA: VILA 

 R$3,88 

 

R$194,00 

         
6 50 

 

KG ARAME RECOZIDO 18 MM 
MARCA: BELGO 
 

 R$20,16 

 

R$1.008,00 

7 100 

 

BR BARRA DE FERRO 3/8 
MARCA: GERDAU 
 

 R$79,08 

 

R$7.908,00 

8 100 

 

BAR BARRA DE FERRO 5/16 
MARCA: GERDAU 
 

 R$59,52 

 

R$5.952,00 

12 100 

 

UN ESCOVA BROXA PARA PINTURA RETANGULAR 
MARCA: ROMA 
 

 R$6,63 

 

R$663,00 
 

14 20 

 

UN FACÃO TAMANHO 12’’ 
MARCA: VILA 
 

 R$28,99 

 

R$579,80 

15 200 

 

UN ENXADA 19 CM COM CABO 
MARCA: PANSOLFO 
 

 R$30,98 

 

R$6.196,00 

16 200 

 

UN PÁ QUADRADA COM CABO, TAMANHO PADRÃO 
MARCA: PANDOLFO 
 

 R$34,46 

 

R$6.892,00 

17 50 

 

KG PREGOS COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO 
CABEÇA CHATA TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA 
COMUM, BITOLA 17X27 MM 
MARCA: GERDAU 
 

 R$18,48 

 

R$924,00 

18 20 

 

KG PREGOS COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO 
CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA 
COMUM, BITOLA 19X36 MM 
MARCA: GERDAU 
 

 R$17,58 

 

R$351,60 

19 100 

 

UN PÁ DE JUNTAR, TIPO BICO, COM CABO – 
TAMANHO PADRÃO 
MARCA: PANDOLFO 
 

 R$37,54 

 

R$3.754,00 

20 100 

 

UN COLHER DE PEDREIRO 8 POLEGADAS COM CABO 
DE MADEIRA 
MARCA: VILA 
 

 R$18,40 

 

R$1.840,00 

21 200 

 

UN VASSOURA GARI CEPA PLÁSTICA 40 CM COM CABO 
MARCA: GOMA 
 

 R$28,08 

 

R$5.616,00 

22 50 
 

UN TALHADEIRA REDONDA MANUAL 3/4X12 
MARCA: PETROPOLIS 

 R$16,99 
 

R$849,50 
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23 100  

 

UN CARRINHO DE MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI 
FERRO, MATRERIAL PÉS FERRO, TIPO TRAVESSA 
SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMBA, QUANTIDADE DE 
RODA 01, TIPO DE RODA PNEU E CÂMARA, COM 
3,25’’ DE DIAMETRO, ESPESSURA CAÇAMBA 
(MINIMO 3 MM), CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 55 KG 
MARCA: MAESTRO 
 

 R$161,36 

 

R$16.136,00 

24 20 

 

UN ALAVANCA AÇO NP 1X1,80 M 26 
MARCA: PETROPOLIS 
 

 R$72,26 

 

R$1.445,20 

25 30 

 

UN PICARETA ALVIÃO COM CABO TAMANHO PADRÃO 
MARCA: PANDOLFO 
 

 R$64,71 

 

R$1.941,30 

26 30 

 

UN ARCO DE SERRA 12’’ C/ LAMINA  
MARCA: VILA 
 

 R$19,36 

 

R$580,80 

27 200 

 

UN VASSOURA PARA JARDIM REGULÁVEL METÁLICA 
ARAME 22 DENTES COM CABO 
MARCA: VILA 
 

 R$27,39 

 

R$5.478,00 

28 10 

 

UN TRENA MÉTRICA BÁSICA 3 METROS 
MARCA: MTX 
 

 R$11,03 

 

R$110,30 

29 20 

 

UN LIMA K&F MODELO ENXADA 08 200 MM COM CABO 
MARCA: NICHOLSON 
 

 R$25,99 

 

R$519,80 

30 20 

 

UN TORQUES ARMADOR 12 POLEGADAS 
MARCA: SÃO ROMÃO 
 

 R$35,83 

 

R$716,60 

31 500 

 

SC CAL DE PINTURA 8 KG 
MARCA: TANCAL 
 

 R$10,98 

 

R$5.490,00 

32 2000 

 

UN CIMENTO 50 KG 
MARCA: SUPREMO 
 

 R$30,49 

 

R$60.980,00 

33 10 

 

UN BALDE DE GRAXA DE 20 KG 
MARCA: DIMEC 
 

 R$596,32 

 

R$5.963,20 

34 01 

 

UN ENGRAXADEIRA MANUAL DE BALDE 7 KG COM 
COMPACTADOR 
MARCA: WORKER 

 R$199,15 

 

R$199,15 

 
            

  
  

 
Total Geral:  

 
R$149.407,95 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, na forma do Termo de 
Referência, após 05 (cinco) dias do recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento 
de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, 
o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
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X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e 
da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do 
Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
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7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação 
vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente 
nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria 
de Serviços Urbanos. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o 
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Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores 
à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro 
de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução 
do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
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13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º 
(sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de 
obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 

 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um 
só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 

 
 
Penha/SC, 29 de junho de 2021. 
 

     

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Contratante                                                                 

       AGUAVOLT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA                                        

Jonathan Benedito Pereira
                                                                                                                                       CONTRATADO 

 
 

T E S T E M U N H A S 
 

 
Nome Completo:       Nome Completo: 

       CPF nº.:         CPF nº.:  
 

 
 
A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada 
no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 

 
De acordo: 

 
 
 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2021 – PMP MULTIENTIDADE  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – PMP MULTIENTIDADE 

Sistema de Registro de Preços 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2021 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, 
CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA, COZINHA E COPA. 
 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade 
na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, 
Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa RS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA LTDA, estabelecida à Rua Pereira Oliveira, n° 85, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, 
CEP: 89036-350, email: rspapinf@terra.com.br, telefone (47) 99181-9951, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
82.997.446/0001-05, representada, neste ato pelo Sr. André Luis Seibt, CPF sob o n° 091.822.699-63, 
Cargo/Função Representante Legal, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021-PMP - MULTIENTIDADE para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 
de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de 
agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações 
pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza, copa e 
cozinha para atender as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Governo, Procuradoria 
Geral, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria 
de Agricultura e Pesca, Secretaria de Planejamento Urbano (Trânsito), Fundo Municipal de Turismo, Fundação 
Municipal de Esportes, Fundação Municipal de Cultura,  Instituto de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de 
Planejamento (Polícia Civil), (Polícia Militar) e (Bombeiro Militar) e Fundo Municipal de Assistência Social do 
Município de Penha/SC, de acordo com as solicitações nº 254, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392/2021 anexas ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por 
ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação 
esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de 
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forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser renovado a critério da 
Administração. 
 
 
Item  Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item  Preço Unit.  Preço Total 

29  Toalha de papel, branca, pacote com 1000 folhas, 2 
dobras, interfolhados. Compativel com dispenser de papel 
toalha medindo no minimo 23,0x27,0x17,5cm. 
MARCA: ILHAPEL 

PCT 3.536 R$ 6,45 R$ 22.807,20 

          
       

         TOTAL: R$ 22.807,20 
 
            

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser 
prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria 
de Administração. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, na forma do Termo de Referência, 
após 05 (cinco) dias do recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, 
Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega das Secretarias, Fundos, 
Fundações, Instituto e Procuradoria solicitantes.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o 
nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta 
Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
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II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na 
fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete 
e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista 
e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, 
fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a 
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a 
União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de 
Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive 
o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada 
pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da 
desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita 
sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, 
por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados 
na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
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7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme 
especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria 
Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do 
Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução 
dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer 
encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, 
ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do 
fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no contrato, 
eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações 
dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação 
vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente 
nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em 
até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente 
aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelos responsáveis das Secretarias, Fundos, 
Fundações, Instituto e Procuradoria. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da 
data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão 
no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente 
comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier 
substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo 
ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e 
suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante 
da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso 
de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente 
a condição contratual infringida. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da 
respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo 
estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) 
dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública 
por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência 
em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, 
desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da 
licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com 
a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no 
Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes aos orçamentos do exercício da Secretarias, Fundos, Fundações, Instituto e Procuradoria. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo 
a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 

 
Penha/SC, 15 de julho de 2021. 

 
 
 

 
 

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Contratante 

RS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
LTDA  

André Luis Seibt  
Fornecedora/Contratada 

 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome Completo:       Nome Completo: 
       CPF nº.:         CPF nº.:  
 
 
 

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicada no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 
 
De acordo: 

 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador interno 
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ATA Nº 060/2021 - FMS
Publicação Nº 3869280

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2021 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE MEDICAMENTOS.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela 
Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard 
Schimidt, nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa 
L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, estabelecida à Rua Jaguarão, nº 95 na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 
CEP: 12238-410, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 57.532.343/0001-14, representada, neste ato pelo Sr. Agatha Fernanda Lemes, CPF sob o n° 
345.592.478-62, Cargo/Função Representante Legal, email: k.moura@br.urgo.com ou a.lemes@br.urgo.com telefone (12) 3202-1300, do-
ravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 18/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto 
de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido 
no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos para serem utilizados no Pronto Atendimen-
to atendendo solicitação 479/2021 do Fundo Municipal da Saúde, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no 
presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantida-
des estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item MEDICAMENTO MARCA UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL ITEM

78
HIDROGEL AMOR-
FO COM ALGINATO 
bisnaga 85G

CURATEC TUBO 500 R$ 10,00 R$ 5.000,00

TOTAL : R$ 5.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação 

mailto:k.moura@br.urgo.com
mailto:a.lemes@br.urgo.com
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obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
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a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
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critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 17 de junho de 2021.

CAMILA LUCHTENBERG    L.M FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Responsável pelo expediente do   Agatha Fernanda Lemes
Fundo Municipal de Saúde    CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

De acordo:

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA LUIZ EDUARDO BUENO
Secretário de Administração   Controlador Geral

ATA Nº 062/2021 PMP
Publicação Nº 3869604

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 – PMP
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 – PMP
Sistema de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2021
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, 
nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente e domiciliado à Rua Bernardina da Luz 
Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa SINALIZAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, estabelecida 
Rua Elia Pintarelli, n° 463, Bairro Itinga, na cidade de Araquari, Estado de Santa Catarina, telefone (47) 3466-5551, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 22.221.801/0001-10, email:licitacao@sinalizavia.com.br representada, neste ato pelo Sr. Marcos Tiaraju Fachini, CPF sob o n° 
988.733.189-91 Cargo/Função Representante Legal, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PRE-
ÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 
015/2021-PMP para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme as Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93 
e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento e execução 
de sinalização horizontal viária em diversas ruas do município de penha, com cor aspersão a frio, com tinta branca/amarela ou preta de 
metil metacrilato monocomponente a base de solvente e aplicação de microesferas de vidro. Pintura de faixas de pedestres, faixas elevadas, 
setas, dizeres, símbolos, zebrados e bordos, conforme solicitação nº 652/2021, da Secretaria de Planejamento anexa ao Processo, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao 
ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida 
a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O objeto deverá ser entregue de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não atenderem às 
referidas especificações poderão ser devolvidos, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde 
o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser 
renovado a critério da Administração.

N° DESCRIÇÃO UNIDADE
DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR R$

UNITÁRIO ESTIMADO
VALOR R$ TOTAL 
ESTIMADO

1

PINTURA DE EIXOS, 
BORDOS, DIRETRIZES 
E FAIXA DE VIAS ( 
TINTA ACRÍLICA ME-
TACRILATO MONO CO 
MPONENTE Á BASE DE 
SOLVENTE – PADRÃO 
CET-ET-SH-14)

M² 20.000,00 R$ 11,99 R$ 239.800,00

TOTAL R$ 239.800,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO.
4. A empresa deverá realizar a entrega do objeto de forma parcelada, conforme pedido da Secretaria de Planejamento Urbano após rece-
bimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos.
4.1. É de responsabilidade da proponente contratada a entrega do material/produto até o local indicado na Autorização de Fornecimento, 
no prazo de até 10 (dez) dias, obedecendo o horário de expediente.
4.2. No caso da empresa contratar um prestador de serviços para a entrega será imprescindível que este tenha em seu poder cópia dos 
procedimentos normativos constantes do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As aquisições dos materiais/produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua 
especificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação 
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obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Ane-
xo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer 
cláusula ou condição aqui estabelecida;
II - Cumprir a data da entrega, não sendo aceitos materiais/produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto con-
tratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos materiais/produtos, assim como 
ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;
V - Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou 
paralisação de qualquer natureza;
VI - A falta do material/produto cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força 
maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados.
VII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para 
recebimento de correspondência;
VIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
IX- Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
X -Indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XI – Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações;
XII - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou 
mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos 
de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo O município de qualquer solida-
riedade ou responsabilidade;
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em decorrência do des-
cumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao 
MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente.
7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, 
assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
I - Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues o material/produto;
II - Permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;
III - Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;
IV - Fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade de responsável designado pela Secretaria de Planejamento Urbano. 
Se, por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela fiscalização, poderá promover 
ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância.
V - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata.
8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com 
os praticados no mercado.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária, 
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada acompanhada da correspondente 
Autorização de Fornecimento, com o respectivo comprovante e relatório, de que o fornecimento foi realizado a contento.
9.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas na Lei Federal n° 8.666/1993;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às se-
guintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I) Advertência;
II) Multa;
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
IV) Declaração de inidoneidade.
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º 
(primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.
13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a 
seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais ou parafiscais;
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.
13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das penalidades a que está 
sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria de Planejamento Urbano.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 01 de setembro de 2021.

AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
SINALIZAVIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Marcos Tiaraju Fachini

TESTEMUNHAS

Nome Completo: Nome Completo:
CPF nº.: CPF nº.:

A presente Ata encontra-se registrada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador interno

ATA Nº 078/2021 - FMS
Publicação Nº 3869282

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE TESTES DE COVID-19.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com 
sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sra. 
CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard Schimidt, 
nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa NUNESFARMA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, estabelecida à Rua Almirante Gonçalves n° 2247, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, Cep: 80250-150, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 75.014.167/0001-00, representada, neste ato pelo Sr. Paulo Andrei Baraus, CPF 
sob o n° 033.119.049-40, Cargo/Função Representante Legal, Telefone: (41) 2141-4100 ou 2141-4101 email: nunerfarma@nunesfarma.
com.br doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2021-FMS para Registro de Preços, de 
acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de se-
tembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/
MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, 
de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, 
pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

mailto:nunerfarma@nunesfarma.com.br
mailto:nunerfarma@nunesfarma.com.br
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1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de testes de covid-19, objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme solicitação nº 396/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contrata-
ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descritivo Tipo de Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

02

KIT TESTE COVID-19 IgG/IgM TESTE 
RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICO 
PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE 
ANTICORPOS IgG e/ou IgM PARA O 
NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARS-
-COV-2) EM AMOSTRAS HUMANAS DE 
SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL. 
SENSIBILIDADE: 95,8% , ESPECIFICI-
DADE: 94%. MATERIAIS FORNECIDOS: 
DISPOSITIVO DE TESTE EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE COM DESSECAN-
TE. TAMPÃO (3ML/FRASCO), CONTA 
GOTAS PARA AMOSTRAS. INSTRUÇÃO 
DE USO: LOTE/REGISTRO: NA EMBA-
LAGEM, VALIDADE,
MARCA: Safe Test

CX 10.000 R$ 25,00 R$250.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR: 250.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
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no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito 
em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da 
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apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
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critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.

Penha/SC, 16 de julho de 2021.

CAMILA LUCHTENBERG     NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Gestora do Fundo Municipal de Saúde   FARMACEUTICOS LTDA
Contratante      Paulo Andrei Baraus
Contratado

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador geral
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ATA Nº 079/2021 - FMS
Publicação Nº 3869284

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021 - FMS
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - FMS
Sistema De Registro De Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTA-
TIVA DE FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE TESTES DE COVID-19.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela 
Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard 
Schimidt, nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa 
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, estabelecida à Rua Aldo Gemano Klein n° 100, na cidade de Ceat, Estado de São Paulo, Cep: 
13573-470, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 66.000.787/0001-08, representada, neste ato pelo Sra. Elenice Aparecida Afonso, CPF sob o n° 
087.136.178-77, Cargo/Função Representante Legal, Telefone: (16) 3377.9977 email: elenice.afonso@wamadiagnostica.com.br doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), con-
forme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto 
de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido 
no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de testes de covid-19, objetivando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme solicitação nº 396/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contrata-
ções nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo Licitatório.
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião da entrega não 
atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade re-
cebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração.

Item Descritivo Tipo de Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

01

KIT TESTE COVID-19 ANTÍGENO, SEN-
SIBILIDADE: 93,3%, ESPECIFICIDADE: 
99,4% AMOSTRAS DE NASOFARINGE. 
CADA DISPOSITIVO É EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE E CONTÉM: UM 
DISPOSITIVO POR TESTE, TAMPÃO 
DE EXTRAÇÃO, TAMPA FILTRO, SWAB 
ESTÉRIL, INSTRUÇÕES DE USO, VALI-
DADE 6 MESES, LOTE/REGISTRO: NA 
EMBALAGEM, MANUAL DE INSTRUÇÕES: 
1- SWAB CONTROLE POSITICO, 1- SWAB 
CONTROLE NEGATIVO, 1- SUPORTE 
PARA TUBO. MARCA: Wama

CX 10.000 R$ 12,90 R$129.000,00

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 129.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2. A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogados por períodos 
sucessivos.
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente informado pela Secretaria 
Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo 
com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.

mailto:elenice.afonso@wamadiagnostica.com.br
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CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições 
fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de Fornecimento emitida pelo Depar-
tamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua espe-
cificação.
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documenta-
ção obrigatória válida e quando solicitado apresentar:
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo 
de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou 
condição aqui estabelecida;
II - Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto 
no art. 69 da lei 8.666/93;
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/
entrega dos materiais;
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, trabalhista e Comercial, inclusive os 
que forem decorrentes de acidente de trabalho;
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e ou-
tros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, 
não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos causados a União, Estado, Município 
ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura Municipal de Penha/SC e Secretaria 
Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual;
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, inclusive o frete para transporte 
dos materiais;
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da CONTRATANTE), inclusive a garantia, 
sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades e da desobediência nas cláusulas 
contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou feita sem os devidos cuidados;
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 27 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8078 de 1990).
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização 
dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou 
prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades com-
petentes e às disposições legais vigentes;
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, recusados na fase de recebimento;
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO.
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, conforme especificação, respeitando o 
previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do Contrato e, consequentemente, 
responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar 
para o MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 8.666/93;
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;
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7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e quaisquer encargos decorrentes do 
contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por 
todas as obrigações e responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que 
não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada 
incluída no cômputo do valor do contrato;
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das obrigações dele decorrentes, mesmo 
que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter personalíssimo.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a:
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos;
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;

8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na legislação vigente;
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação trabalhista, tributárias ou securitá-
rias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA 
vencedora.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO.

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresen-
tação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável 
da Secretaria de Saúde.
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal.
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para veri-
ficação de todas as condições de habilitação da Empresa;
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do forneci-
mento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio 
da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – 
Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir de encontro às deter-
minações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a 
diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, mediante correspon-
dência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo MUNICÍPIO de PENHA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos:
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999;
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses pre-
vistas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados.

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual 
será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta 
neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.
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11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/
ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo ao 
MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços.
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 06º (sexto) dia, a seu exclusivo 
critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda 
descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos.

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO;
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II da Cláusula 
Décima Terceira.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo 
no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, 
implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao CONTRATADO/PRESTADOR DO 
SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo 
das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes ao orçamento do 
exercício da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro 
de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma 
via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93.
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Penha/SC, 16 de julho de 2021.

CAMILA LUCHTENBERG WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde Elenice Aparecida Afonso
Contratante Contratado

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
C.P.F. nº C.P.F.

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado no Diário Oficial 
dos Municípios.

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
Secretário de Administração

De acordo:

LUIZ EDUARDO BUENO
Controlador geral
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ATA Nº 083/2021 - FMS
Publicação Nº 3869286

 

 

 
:: Página 1 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede 
nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, 
neste ato representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, solteira, portadora da Cédula 
de Identidade RG 4562427 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, residente e domiciliada na 
Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro Gravatá – Penha/SC, nomeada pela Portaria nº 282/2021, 
doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO E 
HOSPITALAR LTDA, estabelecida à Estrada Boa Esperança, n° 2320, na cidade de Rio do Sul, Estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.802.002/0001-02, representada, neste ato pelo 
Sr. Maicon Cordova Pereira, CPF sob o n° 015.886.939-70, Cargo/Função Representante Legal, 
Telefone (47) 3520-9004, e-mail: altermed@altermed.com.br doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico nº 23/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  
da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de material médico 
hospitalar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme 
solicitação nº 538/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

Item Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item   Preço Unit.   Preço Total 
2 Ringer com lactato 500ml sist fechado bolsa 

MARCA: JP 
FR 100 

 

R$ 4,09 

 

R$ 409,00 

5 Solução glico-fisiológica, com 500ml. Com 
registro no Ministério da Saúde - Sistema 
fechado 
MARCA: FRESENIUS 

FR 1.500  R$ 4,43  R$ 6.645,00 

           
6 Sonda de aspiração Traqueal n°06 

MARCA: BIOSANI 
UN  5.000 

 
R$ 0,51 

 
R$ 2.550,00 

            
14 Sonda folley n° 16 - 3 vias, atóxica, apirogênica, 

estéril. Com registro no ministério da saúde. 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  200  R$ 6,67  R$ 1.334,00 

           
17 Sonda nasogástrica longa nº 08 

MARCA: BIOSANI 
UN  1.500 

 

R$ 0,72 

 

R$ 1.080,00 

19 Sonda nasogastrica longa nº 12 
MARCA: BIOSANI 

UN  1.500 

 

R$ 0,82 

 

R$ 1.230,00 

21 Sonda nasogástrica longa nº 16 
MARCA:  

UN  3.000 

 

R$ 1,08 

 

R$ 3.240,00 

36 Tubo endotraqueal n°3,5 com balão 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  100 

 

R$ 6,40 

 

R$ 640,00 

38 Tubo endotraqueal n°4,5 com balão 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  100 

 

R$ 6,40 

 

R$ 640,00 

40 Tubo endotraqueal n°5,5 com balão 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  100 

 

R$ 6,40 

 

R$ 640,00 

42 Tubo endotraqueal n°6,5 com balão 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  200 

 

R$ 6,40 

 

R$ 1.280,00 

47 Tubo endotraqueal n°9,0 com balão 
 MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  200 

 

R$ 6,40 

 

R$ 1.280,00 

48 Tubo endotraqueal n°9,5 com balão 
MARCA: GRUPO LABOR IMPORT 

UN  200 

 

R$ 6,40 

 

R$ 1.280,00 

49 Uripen com extensor - látex resistente n°06 
MARCA: BIOSANI 

UN  3.000 

 

R$ 1,89 

 

R$ 5.670,00 

50 Vaselina líquida 100ml 
MARCA: VIC PHARMA 

FR 500 
 

R$ 4,13 
 

R$ 2.065,00 

        
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 29.983,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
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informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
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XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
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8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
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11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1736

 

 
:: Página 7 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 03 de agosto de 2021. 

 

 

            CAMILA LUCHTENBERG                     ALTERMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                      Maicon Cordova Pereira 
                      Contratante        Contratado 
 

 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome: 
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede 
nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, 
neste ato representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, solteira, portadora da Cédula 
de Identidade RG 4562427 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, residente e domiciliada na 
Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro Gravatá – Penha/SC, nomeada pela Portaria nº 282/2021, 
doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA estabelecida à Rua Gouber Pinto Dionísio, n° 55, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.463.374/0001-74, CEP: 81460-140 representada, 
neste ato pelo Sr. Claudemir José dos Santos, CPF sob o n° 841.542.099-49, Cargo/Função 
Representante Legal, Telefone (41) 3042-0996, e-mail: medefe@medicalprodutos.com.br e 
vendas2@medicalprodutos.com.br doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA 
DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme 
decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2021-FMS para Registro 
de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do 
Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes 
e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de material médico 
hospitalar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme 
solicitação nº 538/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item  

 
Preço Unit.  

 
Preço Total 

10 Sonda folley látex 100% natural n° 14 - 2 vias, 
estéril, tóxico, apirogênico. Com registro no 
ministério da saúde 
MARCA: MEDIX  

UN  1.000  R$ 3,17  R$ 3.170,00 

           
11 Sonda folley látex 100% natural n° 16 - 2 vias, 

estéril, atóxico, apirogênico. Com registro no 
ministério da saúde 
MARCA: MEDIX 

UN  1.000 

 

R$ 3,17 

 

R$ 3.170,00 

            
12 Sonda folley látex 100% natural n° 18 - 2 vias, 

estéril, atóxico, apirogênico. Com registro no 
ministério da saúde 
MARCA: MEDIX  

UN  1.000  R$ 3,17  R$ 3.170,00 

           
15 Sonda nasoenteral,estéril; flexível; maleável e 

durável; confeccionada em poliuretano e 
silicone; possui ogiva distal de tungstênio e fio 
guia, facilitando o posicionamento na instalação. 
Tamanho 12. Registro na anvisa. 
MARCA: SOLUMED  

UN  3.000 

 

R$ 29,90 

 

R$ 89.700,00 

56 Sonda Máscara Laríngea Descartável PVC 
N°1.0 
MARCA: LEAD  

UN  200 

 

R$ 50,00 

 

R$ 10.000,00 

63 Sistema de Drenagem Torácica mediastinal 
1000ML com Dreno Estéril  
MARCA: MEDSHARP 

UN  200 

 

R$ 35,00 

 

R$ 7.000,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 116.210,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
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XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
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9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
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b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 
da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 03 de agosto de 2021. 

 

 

            CAMILA LUCHTENBERG                                        MEDEFE PRODUTOS MÉDICO 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                    HOSPITALARES LTDA 
                                                                                                   Edelberto Válerio Júnior 
                      Contratante        Contratado 
 

 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome: 
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2021 – FMS  
EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO ESTADUAL Nº 066/2021 – FMS 

Sistema de Registro de Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2021-FMS 
               ADESÃO AO PROCESSO Nº 806/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- SC 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, 
inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard Schimidt, nº. 
376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE 
e a Empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, estabelecida à Rua João Amaral de 
Almeida, nº 100 na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 81170-520, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
81.706.251/0001-98, representada, neste ato pelo Sr, Sirlei Terezinha Zambrin, CPF sob o n° 457.063.879-15, 
Cargo/Função Representante Legal, e-mail: licitacao1@promefarma.com.br  ou telefone (42) 2101-5151, 
doravante denominada CONTRATADA, para eventual fornecimento de medicamentos para os municípios do 
Estado de Santa Catarina para a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF), conforme especificado no 
quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico nº 0066/2021, objeto do processo PSES 806/2021. As 
condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo 
e seus anexos, da proposta apresentada pelo(s) fornecedor(es), os quais integram esta ata, independentemente 
de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de publicação 
desta Ata. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

1.1 - A fiscalização será exercida por um representante da CONTRATANTE, indicado pela unidade e identificado 
na ata, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do Edital/Ata; 

1.2 - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se em 
desacordo com o Edital/Ata; 

1.3 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz, a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas ou utilização de 
material de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implicará a responsabilidade da CONTRATANTE ou 
de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93). 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1 - A Contratada deverá enviar mensalmente para a SES, cada item fornecido, a quantidade, o número da NFe, 
a chave de acesso e o município que recebeu o medicamento integrante desta Ata de Registro de Preços; 

2.2 - A Contratada deverá solicitar a DIAF o acesso a planilha. O sistema será operacionalizado, através de uma 
planilha no GOOGLE Forms, para alimentação dos dados necessários.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PRÁTICAS FRAUDULENTAS E DE CORRUPÇÃO 

3.1 - As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores: 

I – declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis n° 8.429/1992 
e nº 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis; 

II – comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas 
leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por 
elas contratados; 
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III – comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem 
conhecimento acerca da execução do contrato; 

IV – declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa 
conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da 
cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas. 

Itens constantes da Ata: 

ITEM CÓDIGO Descrição do Material QUANTITATIVO VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

 

 

 

22 

 

 

 

000485004 

Sinvastatina 20 mg, 
comprimido 

MARCA/MODELO: 
SINVASTATINA - 

Detentor do registro: 
SANDOZ DO BRASIL 

INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA LTDA 
- Apresentação: 20 MG 
COM REV CT BL AL 
PLAS TRANS X 150 - 
RMS 1004704720327 

 

 

 

50.000,000 

 

 

 

0,0789 

 

 

 

R$ 3.945,00 

 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só 
efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 18 de agosto de 2021. 
 
 
 
  
        CAMILA LUCHTENBERG                               PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA                                                                                  
   Responsável pelo expediente do                                                Sirlei Terezinha Zambrin 
       Fundo Municipal de Saúde                                                               CONTRATADO 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
De acordo: 

 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                     LUIZ EDUARDO BUENO  
             Secretário de Administração                                                      Controlador Geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua 
Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado 
pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 4562427 e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, residente e domiciliada na Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro 
Gravatá – Penha/SC, nomeada pela Portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a 
empresa SERRALHERIA ITAMAR LTDA  estabelecida à Rua Maria Sedrez, n° 371, na cidade de Itajaí, 
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.587.928/0001-91, CEP: 88306-180 
representada, neste ato pelo Sr. Alexsandro Wagner dos Santos, CPF sob o n° 043.317.909-08, 
Cargo/Função Representante Legal, Telefone (47) 3349-9167 e (47) 98471-7750, e-mail: 
itamarserralheriaitj@gmail.com doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão 
exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Presencial nº 004/2021-FMS para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 
nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2000, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
futura prestação de serviços (com fornecimento de mão de obra e material), para manutenção  predial das 
Unidades de Saúde do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 562/2021 do Fundo Municipal de 
Saúde, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
1.1. Os valores correspondentes ao objeto encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
quando não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados/refeitos, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela secretaria solicitante, na qual o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1748

 

 
:: Página 2 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
ITEM DESCRITIVO UND. QTD. VALOR UNIT. VALOR GLOBAL 

LOTE 4 

4 Grade de segurança em ferro galvanizado e pintura 
epóxi, com espaçamentos de 10cm na horizontal, 50cm 
na vertical com barras internas de 10mm de espessura e 
acabamento com cantoneiras nas bordas de mínimo 
20mm. As mesmas podem ser destinadas a portas ou 
janelas. Instalação: chumbada com cimento resistente na 
parede e posterior ou com parafuso passante e 
acabamento com pintura. Instalação e materiais. 

M² 100 R$685,00 R$68.500,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$68.500,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA –PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS. 
4- Após o recebimento do serviço objeto do presente edital, a CONTRATADA deverá conceder garantia 
mínima de 02 (dois) anos.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, a contratada 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
5.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I – Os serviços deverão ser executados sistematicamente em conformidade com as normas técnicas e 
periodicidade recomendada pelo conselho de engenharia atinente ao serviço, visando a perfeita execução 
dos serviços.   
II- Manter, durante todo o prazo da ATA, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 
8.666/93).   
III- A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, a fim de manter os 
serviços e materiais em boas condições, garantindo a plena acessibilidade dos prédios públicos. 
IV- Remover, corrigir, reparar e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, conforme 
previsto no art. 69 da lei 8.666/93; 
V- A CONTRATADA será a única responsável pela execução dos serviços, devendo garantir a sua 
qualidade, de acordo com as normas técnicas, sob pena de responsabilidade.  
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VI-  Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de 
acidente de trabalho; 
VII-  Qualquer dano aos bens, a que se refere ao presente TERMO DE REFERÊNCIA, 
independentemente de sua origem, será objeto de vistoria especializada para constatar a responsabilidade 
de quem deu causa ao dano. Em sendo este de responsabilidade da CONTRATADA deverá esta arcar 
com os custos do conserto ou a substituição do bem.   
VIII- O MUNICÍPIO não cederá ou emprestará em hipótese alguma, ferramentas, instrumentos, 
equipamentos e acessórios ou materiais consumíveis devendo estes ser de inteira responsabilidade da 
empresa CONTRATADA.   
IX-  Qualquer substituição de peças ou componentes somente poderão ser efetuados após a aprovação e 
autorização do órgão requisitante.   
X- Todos os contatos de ordem técnica deverão ser feitos com o responsável da Secretaria requisitante ou 
pessoa designada por este, somente a título de informação.   
XI-  Todos os dispositivos do Termo de Referência e do Contrato deverão ser seguidos rigorosamente.   
XII- Após o recebimento dos serviços, mesmo que definitivamente, se, a qualquer tempo, durante a 
utilização normal do(s) equipamento(s), vier a se constatar discrepância com as especificações, ou repetir 
o mesmo defeito, proceder-se-á o imediato reparo dos mesmos, sem ônus para a CONTRATANTE.   
XIII- Os serviços ou materiais aplicados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com o orçamento autorizado e as condições do edital e seus anexos, mediante prévia 
notificação a CONTRATADA para que, dentro do prazo certo e determinado, estabelecido pela 
CONTRATANTE, seja procedida a sua devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste Ato Convocatório.   
XIV-  A LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender plenamente o compromisso assumido com o 
MUNICÍPIO.   
XV- A LICITANTE VENCEDORA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais 
que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado.   
XXI -  A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados ao prédio público bem como 
seus equipamentos, objeto do presente Edital, durante a execução dos serviços.  
XXIII - Os serviços de manutenção corretiva serão realizados quantas vezes forem necessárias durante a 
vigência do contrato. Todas as solicitações serão feitas pela Secretaria de Saúde através de Ordem de 
Serviço.   
XXIV - Para os serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer equipamentos e as ferramentas 
necessárias, empregar mão de obra capacitada, de modo a reunir permanentemente em serviço uma 
equipe homogênea e suficiente de funcionários, visando assegurar a conclusão dos serviços no prazo 
fixado, bem como, quando necessário, para as peças de reposição, a contratada deverá apresentar 3 (três) 
orçamentos, em conformidade com a proposta contratada.   
XXV - É ainda de responsabilidade da CONTRATADA o visto do CREA/SC em até 10 dias após a sessão.   
XXVI- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
XXXI - A falta de quaisquer dos serviços/materiais/produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço 
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução 
do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente justificados. 
XXXII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária 
e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
XXXIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
XXXIV - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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XXXV – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
6. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus 
prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução 
da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 
6.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, 
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
7. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
7.1 - Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Edital e preços pactuados pelos serviços 
efetivamente efetuados.  
7.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  
7.3 - Comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas a execução do contrato.  
7.4 - Prestar informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA com relação ao objeto do Contrato.  
7.5 - Proporcionar todas as facilidades, que dela dependa, para o bom andamento do serviço.  
7.6 - Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a 
CONTRATADA, a prévia defesa.  
7.7. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30(trinta) 
dias após fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal eletrônica devidamente aceita e 
certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável do recebimento. 
8.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
8.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
8.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
8.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
9. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
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9.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
9.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
9.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
10.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
10.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
10.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
10.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
11. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica e outras 
despesas que se façam necessárias à execução do objeto contratado, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 
5 (cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
12.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
12.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por 
dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do 
produto. 
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12.3. No caso de atraso na entrega do serviço/produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, 
a partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido 
de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
12.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 
resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
12.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
12.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
12.8. A falta dos serviços/produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
13. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS/EXECUTADOS. 
15.1 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos serviços será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou 
reposição dos serviços porventura prestados/executados incompatíveis com as especificações do edital, 
no prazo especificado pelo engenheiro responsável, através do relatório de aceite de obras e serviços 
(anexo modelo), contados a partir da notificação. 

15.2 Não serão aceitos serviços, incompatíveis com as especificações do edital; 

15.3 Os serviços deverão estar comprovadamente dentro das especificações das normas técnicas vigentes 
PERTINENTES A CADA ITEM, em conformidade com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quando aplicáveis, e Código de defesa do 
consumidor (Lei nº 8078/90); 

15.4. Entende-se por serviços inadequado (s), aqueles que apresentarem: inferior 
qualidade, fora das especificações exigidas neste edital, contendo informações 
ilegíveis, rasgados, danificados e marca diferente do ofertado. 

15.5 A garantia técnica e reparação dos serviços prestados terá validade durante 02 
(dois) ano após a execução do mesmo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 25 de agosto de 2021. 

 

 

            CAMILA LUCHTENBERG                                             SERRALHERIA ITAMAR LTDA   
Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                           
                  Contratante                                                              Alexsandro Wagner dos Santos                          
           Contratado 
 

 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome: 
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 

De acordo: 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede 
nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, 
neste ato representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, solteira, portadora da Cédula 
de Identidade RG 4562427 e inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, residente e domiciliada na 
Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro Gravatá – Penha/SC, nomeada pela Portaria nº 282/2021, 
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa LIBERTY CALHAS EIRELI ME  estabelecida à 
Rua José Pereira Liberato, n° 1063, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 05.275.111/0001-24, CEP: 88.303.401 representada, neste ato pelo Sr. Herivelto 
Hermenegildo, CPF sob o n° 501.365.189-15, Cargo/Função Representante Legal, Telefone (47) 3348-
2050 e (47) 99650-0033, e-mail: reidascalhas@gmail.com doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Presencial nº 004/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no 
Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  
da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2000, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 
147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com 
as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
para futura prestação de serviços (com fornecimento de mão de obra e material), para manutenção  
predial das Unidades de Saúde do Município de Penha/SC, conforme solicitação nº 562/2021 do Fundo 
Municipal de Saúde, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de 
Referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os valores correspondentes ao objeto encontram-se registrados em documentação anexa ao 
Processo Licitatório. 
1.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, quando não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados/refeitos, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela secretaria solicitante, na qual o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, conforme Anexo I – Termo de Referência. 
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ITEM DESCRITIVO UND. QTD. VALOR UNIT. VALOR GLOBAL 

LOTE 9 

9 Calha ou água furtada em chapa de alumínio, (0,50mm 
de espessura), desenvolvimento variável, tirar medidas 
no local, incluso confecção do material, instalação, com 
solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU) 
conforme utilização, parafusos e demais acessórios 
utilizados para fixação. Incluso retirada da calha antiga 
nos casos de substituição. 

M² 100 R$217,00 R$21.700,00 

10 Rufo, contra rufo, rufo-pingadeira e demais variações, 
em chapa de alumínio, (0,50mm de espessura), 
desenvolvimento variável, tirar medidas no local, incluso 
confecção do material, instalação, vedação poliuretano 
(PU), parafusos e demais acessórios utilizados para 
fixação. Incluso retirada do rufo, contra rufo, rufo-
pingadeira e demais variações antigas no caso de 
substituição. 

M² 100 R$158,00 

 

R$15.800,00 

11 Condutor circular de PVC, diâmetro de 100mm, 
fornecimento, instalação de canos, curvas, abraçadeiras 
e demais acessórios utilizados para fixação. Incluso 
retirada dos condutores antigos em caso de substituição. 

M 100 R$24,50 

 

R$2.450,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: R$39.950,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos 
da Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA –PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS. 
4- Após o recebimento do serviço objeto do presente edital, a CONTRATADA deverá conceder garantia 
mínima de 02 (dois) anos.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, a 
contratada deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
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c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
5.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I – Os serviços deverão ser executados sistematicamente em conformidade com as normas técnicas 
e periodicidade recomendada pelo conselho de engenharia atinente ao serviço, visando a perfeita 
execução dos serviços.   
II- Manter, durante todo o prazo da ATA, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da 
lei 8.666/93).   
III- A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às técnicas apropriadas, a fim de manter 
os serviços e materiais em boas condições, garantindo a plena acessibilidade dos prédios públicos. 
IV- Remover, corrigir, reparar e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, conforme 
previsto no art. 69 da lei 8.666/93; 
V- A CONTRATADA será a única responsável pela execução dos serviços, devendo garantir a sua 
qualidade, de acordo com as normas técnicas, sob pena de responsabilidade.  
VI-  Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de 
acidente de trabalho; 
VII-  Qualquer dano aos bens, a que se refere ao presente TERMO DE REFERÊNCIA, 
independentemente de sua origem, será objeto de vistoria especializada para constatar a 
responsabilidade de quem deu causa ao dano. Em sendo este de responsabilidade da CONTRATADA 
deverá esta arcar com os custos do conserto ou a substituição do bem.   
VIII- O MUNICÍPIO não cederá ou emprestará em hipótese alguma, ferramentas, instrumentos, 
equipamentos e acessórios ou materiais consumíveis devendo estes ser de inteira responsabilidade 
da empresa CONTRATADA.   
IX-  Qualquer substituição de peças ou componentes somente poderão ser efetuados após a 
aprovação e autorização do órgão requisitante.   
X- Todos os contatos de ordem técnica deverão ser feitos com o responsável da Secretaria 
requisitante ou pessoa designada por este, somente a título de informação.   
XI-  Todos os dispositivos do Termo de Referência e do Contrato deverão ser seguidos rigorosamente.   
XII- Após o recebimento dos serviços, mesmo que definitivamente, se, a qualquer tempo, durante a 
utilização normal do(s) equipamento(s), vier a se constatar discrepância com as especificações, ou 
repetir o mesmo defeito, proceder-se-á o imediato reparo dos mesmos, sem ônus para a 
CONTRATANTE.   
XIII- Os serviços ou materiais aplicados poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com o orçamento autorizado e as condições do edital e seus anexos, mediante prévia 
notificação a CONTRATADA para que, dentro do prazo certo e determinado, estabelecido pela 
CONTRATANTE, seja procedida a sua devida regularização, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas neste Ato Convocatório.   
XIV-  A LICITANTE VENCEDORA se obriga a atender plenamente o compromisso assumido com o 
MUNICÍPIO.   
XV- A LICITANTE VENCEDORA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais e 
parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratado.   
XXI -  A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados ao prédio público bem 
como seus equipamentos, objeto do presente Edital, durante a execução dos serviços.  
XXIII - Os serviços de manutenção corretiva serão realizados quantas vezes forem necessárias 
durante a vigência do contrato. Todas as solicitações serão feitas pela Secretaria de Saúde através 
de Ordem de Serviço.   
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XXIV - Para os serviços contratados, caberá à CONTRATADA fornecer equipamentos e as 
ferramentas necessárias, empregar mão de obra capacitada, de modo a reunir permanentemente em 
serviço uma equipe homogênea e suficiente de funcionários, visando assegurar a conclusão dos 
serviços no prazo fixado, bem como, quando necessário, para as peças de reposição, a contratada 
deverá apresentar 3 (três) orçamentos, em conformidade com a proposta contratada.   
XXV - É ainda de responsabilidade da CONTRATADA o visto do CREA/SC em até 10 dias após a 
sessão.   
XXVI- Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga 
a atender prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA; 
XXXI - A falta de quaisquer dos serviços/materiais/produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do 
preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 
inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá das penalidades a que está sujeita 
pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos devidamente 
justificados. 
XXXII - Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
XXXIII - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes; 
XXXIV - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
XXXV – Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 
anuência da Administração. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
6. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
I - Todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 
seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou acompanhamento pelo MUNICÍPIO; 
II - Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 
III - Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade 
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução da Ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, 
de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor 
correspondente. 
6.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos 
referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem 
devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia 
defesa. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
7. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
7.1 - Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Edital e preços pactuados pelos serviços 
efetivamente efetuados.  
7.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.  
7.3 - Comunicar à CONTRATADA as ocorrências relacionadas a execução do contrato.  
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7.4 - Prestar informações e os esclarecimentos que por ventura venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA com relação ao objeto do Contrato.  
7.5 - Proporcionar todas as facilidades, que dela dependa, para o bom andamento do serviço.  
7.6 - Aplicar as penalidades cabíveis no caso de descumprimento do contrato, garantindo a 
CONTRATADA, a prévia defesa.  
7.7. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
8. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de 
depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 
30(trinta) dias após fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal eletrônica 
devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo responsável do 
recebimento. 
8.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
8.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
8.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
9. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
9.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do 
registro. 
9.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
9.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a) Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
10.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
10.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
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10.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pelo MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
10.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
11. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste 
Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica e outras 
despesas que se façam necessárias à execução do objeto contratado, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade ao MUNICÍPIO. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, 
o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações 
aplicáveis: 
I) Advertência; 
II) Multa; 
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não 
superior a 5 (cinco) anos; 
IV) Declaração de inidoneidade. 
12.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
12.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, 
por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para 
entrega do produto. 
12.3. No caso de atraso na entrega do serviço/produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o 
MUNICÍPIO, a partir do 16º (décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o 
fornecedor impedido de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
12.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada 
em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
12.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses 
fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 
12.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1760

 

 
:: Página 7 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

12.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, 
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, 
será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a 
inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a 
Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
12.8. A falta dos serviços/produtos não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
13. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
14. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações 
orçamentárias pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS/EXECUTADOS. 
15.1 A(s) empresa(s) vencedora(s) dos serviços será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou 
reposição dos serviços porventura prestados/executados incompatíveis com as especificações do 
edital, no prazo especificado pelo engenheiro responsável, através do relatório de aceite de obras e 
serviços (anexo modelo), contados a partir da notificação. 

15.2 Não serão aceitos serviços, incompatíveis com as especificações do edital; 

15.3 Os serviços deverão estar comprovadamente dentro das especificações das normas técnicas 
vigentes PERTINENTES A CADA ITEM, em conformidade com o INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia), normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) quando aplicáveis, e 
Código de defesa do consumidor (Lei nº 8078/90); 

15.4. Entende-se por serviços inadequado (s), aqueles que apresentarem: inferior 
qualidade, fora das especificações exigidas neste edital, contendo informações 
ilegíveis, rasgados, danificados e marca diferente do ofertado. 

15.5 A garantia técnica e reparação dos serviços prestados terá validade durante 02 
(dois) ano após a execução do mesmo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 
da Lei 8.666/93. 
 
Penha/SC, 25 de agosto de 2021. 

 

 

            CAMILA LUCHTENBERG                                          LIBERTY CALHAS EIRELI ME   
Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                            
                  Contratante                                                                 Herivelto Hermenegildo 
       Contratado 
 

 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome: 
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2021 FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita 
no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, 
brasileira, inscrita no CPF sob nº 048.489.069-70, RG nº 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard 
Schimidt, nº. 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria nº 282/2021, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa MEDEFE PRODUTOS MEDICO – HOSPITALARES LTDA, estabelecida à 
Rua Gouber Pinto Dionisio n° 55, na cidade de  Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
25.463.374/0001-74, representada, neste ato pelo Sr. Claudemir José dos Santos, CPF sob o n° 
841.542.099-49, Cargo/Função Representante Legal, email: medefe@medicalprodutos.com.br ou 
vendas3@medicalprodutos.com.br  , telefone (55) 3042.0996 doravante denominados “FORNECEDORA” 
ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2021-FMS para 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho 
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente 
Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de material médico 
hospitalar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme 
solicitação nº 486/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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 Item Descrição do Material Un.Med. Qtde do Item  Preço Unit.   Preço Total 

                 
 1 Água destilada 1000 ml – MARCA: Aquatec L 1.500,000 R$ 3,70  R$ 5.550,00 
          Total R$ 5.550,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
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V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
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7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1767

 

 
:: Página 6 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
 
Penha/SC, 03 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
                CAMILA LUCHTENBERG                          MEDEFE PRODUTOS MEDICO – HOSPITALARES LTDA 
 Gestora do Fundo Municipal de Saúde     Claudemir José dos Santos 
                       CONTRATANTE                                                                      CONTRATADO 
 
    

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração 
 

 

De acordo:  

LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, inscrita 
no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sra. CAMILA LUCHTENBERG, 
brasileira, inscrita no CPF sob n.º 048.489.069-70, RG n.º 4562427, residente e domiciliado à Rua Gerhard 
Schimidt, n.º 376, Gravatá, Penha/SC, nomeado por meio da portaria n.º 282/2021, doravante denominada 
CONTRATANTE e a Empresa OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, com endereço eletrônico 
licitacao@olimed.com.br,   estabelecida à Rua Ricardo Georg, n.° 1115, Bairro Itoupava Central, na cidade 
de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89069-100, telefone (47) 3144-9700, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 03.033.589/0001-12, representada, neste ato, pela Sra. Deise Evani Pereira Wandall, CPF sob o 
n.° 775.898.829-68, Cargo/Função Sócia Gerente, doravante denominados “FORNECEDORA” ou 
“BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 028/2021-FMS para 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei n.º 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  n.º 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto n.º 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 
n.° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de material médico 
hospitalar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penha/SC, conforme 
solicitação nº 731/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descrição UN. Qtdade. Preço Unitário Valor Total 

13 

Reanimador manual adulto, autoclávavel e resistente a 
desinfecção química de alto nível, confeccionado em puro 
silicone; com reservatório de O² confeccionado em 100% 
silicone, sem costuras de capacidade mínima de 2000mL, 
em PVC, máscara facial adulto transparente em silicone 
autoclávavel, válvula de segurança e unidirecional em 
policarbonato inquebrável, ajustável e autoclávavel com 
membranas; reservatório de O² com válvulas e 
membranas autoclávaveis, válvula de admissão de ar/O², 
autoclávavel e com membrana; mangueira com porca 
rosqueável para conexão de reservatório à rede de O² ; e 
com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais adulto nº 
05. 
MARCA: FARMATEX 

UN 20 R$ 177,00 R$ 3.540,00 

14 

Reanimador manual pediátrico, autoclávavel e resistente 
a desinfecção química e de alto nível, confeccionado em 
puro silicone; com reservatório de O² confeccionado em 
100% silicone, sem costuras de capacidade mínima de 
2000 mL, em PVC, máscara facial pediátrica transparente 
em silicone autoclávavel, válvula de segurança e 
unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e 
autoclávavel com membranas; reservatório de O² com 
válvula e membranas autoclávaveis, válvula de admissão 
de ar/O² , autoclávavel e com membrana; mangueira com 
porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de 
O²; e com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais nºs 
01, 02 e 03. 
MARCA: FARMATEX 

UN 20 R$ 161,00 R$ 3.220,00 

Total: R$ 6.760,00  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
 

4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
 
 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1771

 

 
:: Página 3 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
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XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 05 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
            CAMILA LUCHTENBERG                                        OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde                                          Deise Evani Pereira Wandall 
                        Contratante                                                                        Contratada 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                 Nome:  
CPF n.º                                                                               CPF n.º  
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
De acordo: 
 

 

 

      JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                     LUIZ EDUARDO BUENO  
                Secretário de Administração                                                         Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE CONTRATUAL, CUJO 
OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA PELA CONTRATADA, AO CONTRATANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREDIAL. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade 
na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e 
domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado pela Portaria nº 
1.664/2021, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa DNC- DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI 
estabelecida à Rua Travessa do Cruzeiro  n° 1046 na cidade de Belém Estado de Pará inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
26.211.457/0001-39  representada, neste ato pelo Sr. Diego Henrique Carnevalle dos Passos CPF sob o n° 
018.227.572.82 Cargo/Função Proprietário, Telefone (91) 99343-7955, e-mail ativos.anderson@gmail.com doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 
038/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro 
de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições 
a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Este instrumento tem por objeto futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
manutenção predial, reparos, restaurações estruturais e consertos nas edificações, com fornecimento de mão de 
obra, materiais, insumos, acessórios, equipamentos e maquinários, compreendendo manutenção hidráulica, elétrica, 
pintura, estrutural, revestimento, vedações, impermeabilização, alvenarias, coberturas e acabamentos, tendo como 
referência a tabela SINAPI/SC, objetivando a manutenção predial das Unidades de Saúde do Município de 
Penha/SC, conforme solicitação nº 927/2021 do Fundo Municipal de Saúde, parte integrante do presente processo, 
não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  
1.1. Os valores do item encontram-se registrados em documentação anexa ao Processo Licitatório. 
1.2. O objeto deverá ser realizado de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, por ocasião 
da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a reclamação esteja 
devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso até regularização de forma 
integral, cujo prazo de correção será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser renovado a critério da 
Administração.  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO LOTE VALOR DO LOTE PERCENTUAL DE 
DESCONTO 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1777

 

 
:: Página 2 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
    1 

Prestação de serviços de manutenção predial, reparos, 
restaurações e consertos nas edificações, com fornecimento de 
mão de obra, materiais, insumos, acessórios, equipamentos e 
maquinários. Compreendendo manutenção hidráulica, elétrica, 
pintura, estrutural, revestimento, vedações, impermeabilização, 
alvenarias, coberturas e acabamentos. Tendo como referência a 
tabela SINAPI/SC. MARCA: Diversos 

  
   1 
 
 
 

 
R$ 547.800,00 

 
        34% 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde 
que devidamente comprovada a vantagem. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da Secretaria de 
Administração. 

CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 

4. O fornecimento deverá ser realizado pela Contratada, de forma parcelada, nas Unidades de Saúde, após 
recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de 
acordo com a necessidade e cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, 
observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 

5.1. A aquisição do(s) produto(s) registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do Processo/Ata, o nome da empresa, 
o endereço, e o objeto com sua especificação. 

5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá confirmar o recebimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá 
estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 

a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 

b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.1. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
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I - executar o fornecimento do objeto dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 

II - cumprir a data da entrega, não sendo aceitos produto(s) que estiverem em desacordo com as especificações 
constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito 
funcionamento e conclusão do objeto contratado; 

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas reclamações se obriga a atender 
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA; 

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fornecimento e qualidade dos produto(s), 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA; 

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados 
os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

VI - a falta do(s) material(is) cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como 
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento, objeto desta ATA, e não a eximirá 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas, salvo casos 
devidamente justificados. 

VII - comunicar imediatamente o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras 
pertinentes; 

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  

X - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por 
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, caso constatadas divergências nas especificações; 

XII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

XIII – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência da 
Administração. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 

I - todo e qualquer dano que causar ao poder Público ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, 
empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 
pelo MUNICÍPIO; 

II - todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem 
como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, 
eximindo O município de qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao MUNICÍPIO por autoridade competente, em 
decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da Ata, desde que devidas e 
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pagas, as quais serão reembolsadas ao MUNICÍPIO, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer 
pagamento devido ao fornecedor, o valor correspondente. 

IV - toda e qualquer despesa tais como embalagens, seguros e transporte decorrentes do fornecimento do objeto. 

7.1. O FORNECEDOR autoriza o Poder Executivo Municipal, a descontar o valor correspondente aos referidos danos 
ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 

I - indicar os locais e horários em que deverá ser entregue o objeto; 

II - permitir ao pessoal do fornecedor, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança; 

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto; 

IV - fiscalizar o fornecimento do objeto, que ficará sob responsabilidade do responsável da Secretaria de Saúde. Se, 
por qualquer razão, a CONTRATADA não acatar qualquer laudo ou parecer da Secretaria responsável pela 
fiscalização, poderá promover ou realizar, as suas expensas, perícia técnica relativa a discordância. 

V - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta Ata. 

8.1. Caberá ao MUNICÍPIO promover pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao FORNECEDOR em moeda corrente nacional através de depósito em 
agência da rede bancária em conta corrente da Contratada (pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir 
da data da apresentação da nota fiscal eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento 
através de relatório emitido pelo responsável da Secretaria de Saúde. 

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data 
da sua reapresentação. 

9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação 
definitiva do fornecimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no 
caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado 
pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro indicador que vier substituir legalmente. 

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem mesmo ir 
de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo o Plano Real e suas 
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medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 
proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a Fornecedora, 
mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média 
daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de 
recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo MUNICÍPIO, 
facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao 
fornecimento do ITEM. 

11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender 
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição 
contratual infringida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 

b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para execução do 
serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao MUNICÍPIO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: 

a) Advertência; 

b) Multa; 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1781

 

 
:: Página 6 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 (cinco) 
anos; 

d) Declaração de inidoneidade. 

 

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que 
não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município. 

13.2. O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de 
atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto. 

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 16º 
(décimo sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em 
descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 

a) se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem 
prejuízos ao MUNICÍPIO; 

b) se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, 
ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 

c) se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução 
do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada no Cadastro 
Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o 
fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do 
Cadastro Municipal. 

13.8. A falta do objeto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao FORNECEDOR das 
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma legalmente 
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias pertencentes 
ao orçamento do exercício do Fundo Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a 
presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 

 

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito 
legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 8.666/93. 

 

Penha/SC, 01 de Dezembro de 2021. 

 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIROS                                     DNC- DRAGAGEM, NAVAL E CIVIL EIRELI  
        Secretário Municipal de Saúde                                           Diego Henrique Carnevalle Dos Passos 
                     Contratante                                                                              Contratado 

 

T E S T E M U N H A S 

 

Nome:                                                                                  Nome:  

C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  

 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 

                                                    JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                        
                                                              Secretário de Administração                                                            
 

                                                                              
De acordo: 

  

                                                                                 LUIZ EDUARDO BUENO 
                                                                          Controle interno 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

                                                  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE AR COMPRIMIDO, VÁLVULA E LOCAÇÃO DE CILINDROS. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita 
no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 
068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – 
Penha/SC doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa NOSSA DENTAL PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA estabelecida à Rua Castro n° 145 na cidade de Apucarana, Estado de Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.095.582/0001-16 representada, neste ato pelo Sr. Rafael Machado CPF 
sob o n° 050.247.779-21 Cargo/Função Sócio/Representante, Telefone (43) 3033-4035, e-mail: 
licitacao.nossadental@hotmail.com, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão 
exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 39/2021-FMS para Registro de Preços, 
de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 
nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços objetivando a futura aquisição de ar comprimido, 
válvula e locação de cilindros para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Penha/SC, de acordo com a solicitação nº 954/2021,  anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
 
03 Válvula reguladora de pressão fixa 

para cilindros de oxigênio, sem 
fluxômetro: Confeccionada em latão 
cromado • 01 Manômetro para 

UN 100 R$: 

264,90 

R$:  

26.490,00 
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indicação da pressão no cilindro • 
Pressão de entrada máxima: 200 
kgf/cm2; • Pressão de saída fixa em 
3,5 Kgf/cm2; • Vazão máxima: 30 m3 
/h; • Porca tamanho padrão para 
conexão ao cilindro; • Saída com 
rosca padrão ABNT; 
Fluxômetro para oxigênio, composto 
de corpo em latão usinado e 
cromado, sistema de regulagem por 
válvula agulha, tubo de medição 
longo e guarnição em policarbonato 
de alta resistência, com escala 
indicadora dupla e flutuador esférico 
em aço inoxidável - Vazão: 0 a 15 
l/min com erro máximo de 5 % de 
fundo de escala (calibrado a 3,5 
Kgf/cm2 a 21º C) e escala expandida 
de 0 – 7 l/min - Conexões de entrada 
e saída padrão ABNT. Marca: IFAB 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
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6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
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XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
 
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
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9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que 
devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
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b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
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E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 

Penha/SC, 02 de Dezembro de 2021. 
 
 
            RODRIGO RENAN MEDEIROS                  NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS  
           Secretário Municipal de Saúde                                                  Rafael Machado 
                          Contratante                                                                   Contratado 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

                                                 JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA                                 
                                                          Secretário de Administração                                                   
 
 
   De acordo:                                                   
 
 
 
                                                            LUIZ EDUARDO BUENO  
                                                                   Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, 
inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, 
ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa BRUDERTEC  
INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 25.027.024/0001-
65, com endereço eletrônico brudertec.info@gmail.com, estabelecida à Rua Kamp Bornhofen, n.° 98, 
Passo Manso, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP 89032-457, tel. (47) 3304-4184, 
representada, neste ato, pelo Sr. Rafael Rodrigo Lamin, CPF sob o n.° 049.576.149-46, Cargo/Função 
Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO 
DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no 
Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo 
com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 
7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, 
e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 
de acordo com a solicitação nº 700/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 
Disco Rígido Hd solido ssd 2,5', 240gb, Interface SATA 
de 6,0Gb/s, velocidade de leitura de 500 mb ou 
superior, velocidade de gravação 350 mb ou superior. 
Marca: ADATA 

UN 30 R$ 268,00 R$ 8.040,00 

2 
Disco Rígido Hd solido ssd 2,5', 480gb, Interface SATA 
de 6,0 Gb/s, velocidade de leitura de 500 mb ou 
superior, velocidade de gravação 350 mb ou superior. 
Marca: ADATA  

UN 8 R$ 450,00 R$ 3.600,00 

5 

Fonte padrão atx 430w reais, para desktop, bi-volts 
110/220V chaveamento automático, 3 ou mais 
conectores sata, proteção interna contra curto circuito 
e, sobretensão e sobrecorrente, baixo ruido, eficiência 
de no mínimo 80%. 
Marca: FORTREK  

UN 10 R$ 290,00 R$ 2.900,00 

10 
Mouse pad Ergonômico, material EVA, tecido e gel, 
antiderrapante, superfície revestida por neoprene e 
tecido, Possui apoio de punho em Gel, cor: Preto.  
Marca: FORTREK   

UN 40 R$ 19,00 R$ 760,00 

14 

Caixa de som 300w amplificada 300 w de potência, 
conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, 
rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, 
violão. Alça retrátil e rodas, bateria interna, efeito echo 
para microfone, controle remoto com troca de pastas. 
Marca: TRC 

UN 7 R$ 639,00 R$ 4.473,00 

17 

"TV 43" Resolução Full HD 1920x1080p, tela com 
velocidade do painel/Frequência 60Hz 60Hz/240Hz, 
recursos de imagem Dynamic/Normal/Cinema/True 
Cinema, Sistema de cor PAL-M / PAL-N / NTSC, 
Potência dos Alto-falantes20W Full Range, 2 
Conexões HDMI, 1 Conexões USB, Alimentação Bivolt, 
Cor Preto, Entrada de vídeo componente com 
partilhada com composto, Saída de áudio digital e 
analógica, Formatos compatíveis AVI, MKV, WMA, 
WMV, MP4, M4v, FLV, 3GPP, VRO, VOB, TS, PS, 
MP3, AAC, FLAC, WAV, JPEG. Garantia 01 ano (3 
meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia 
especial concedida pelo fabricante). Navegador de 
internet já instalado no equipamento. Conteúdo da 
embalagem 01 TV, 01 Controle remoto, 01 Manual.  
Marca: AOC  

UN 15 R$ 1.960,00 R$ 29.400,00 

19 

Estabilizador Produto em conformidade com a norma 
brasileira para estabilizadores NBR 14373: 2006, 
Tecnologia microprocessador flash que realiza todas 
as operações de monitoramento e controle das funções 
do equipamento, Cinco estágios de regulação, 
Regulação de saída, Gerenciamento True RMS que 
permite funcionamento correto do estabilizador em 
redes elétricas distorcidas, Filtro de Linha integrado, 
reduzindo ruídos provenientes da rede elétrica, Quatro 
tomadas de saída padrão NBR 14136, Chave 
liga/desliga embutida, evitando desligamento 
acidental, Sinalização das condições da rede elétrica 
através da iluminação da própria chave liga/desliga, 
Sensor de potência para proteção de sobrecarga, 
Proteção contra sobtensão e sobretensão, Proteção 

UN 60 R$ 248,00 R$ 14.880,00 
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contra surtos de tensão oriundos da rede elétrica, 
Protetor térmico incorporado, que proporciona 
proteção adicional contra sobrecarga e 
sobreaquecimento com desligamento automático, 
Ampla faixa de tensão de entrada, Porta fusível com 
unidade reserva, Disponível nos modelos Monovolt ou 
Bivolt de Entrada com fácil seleção manual, Gabinete 
moldado com plástico ABS alto impacto e antichama 
Potência Nominal: 500VA / 500VA - Potência Contínua: 
500W / 500W. 
Marca: SMS 

23 

Telefone terminal, modulo de atendimento, ligação 
para número programado, Gancho óptico com sensor 
infravermelho, Viva-voz e acesso rápido aos ramais, 
Headset com conexão dedicada (RJ9), Teclas para 
ajustes do volume de áudio, Teclas para navegação no 
display, 10 teclas programáveis com sinalização 
através de LEDs , Tecla Flash, rediscar, chamadas, 
agenda, apagar e + opções,  Tecla Capturar chamada 
programável,  Tecla com sinalização (LED) para 
headset, viva-voz, mudo e rechamada, Tecla para 
configuração da DISA, Bloqueio de teclado para 
limpeza do terminal, Avisos sonoros (bips) de alerta, 
Registro e consulta de chamadas atendidas, não 
atendidas e originadas .  
Marca: INTELBRAS  

UN 2 R$ 655,00 R$ 1.310,00 

25 
Tela de projetor retrátil com tripé, tela 100 polegadas, 
formato 4x3, cor branca com bordas pretas. Altura 
máxima 260 cm. 
Marca: SUMAY 

UN 3 R$ 820,00 R$ 2.460,00 

TOTAL GERAL: R$ 67.823,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local 
previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e 
cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
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5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os 
materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar 
pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período 
contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas 
atividades e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em 
questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
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XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado 
ou feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 
17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente 
na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela 
execução do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos 
e quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer 
responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
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CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido 
pelo responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
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b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIRO                              BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                           DE SEGURANÇA LTDA                        
                      Contratante                                                                 Rafael Rodrigo Lamin 
                                                                                                                 Contratada 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                 CPF n.º 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 

 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, 
inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, 
ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa DLB COMERCIO 
DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRLEI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 40.708.647/0001-97, com 
endereço eletrônico dlblicitacoes@gmail.com, estabelecida à Av. Canaã, n.° 3000, Andar 1, Setor 1, na 
cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, CEP 76870-140, tel. (69) 3535-3811 | (69) 99229-8030, 
representada, neste ato, pelo Sr. Danilo Lessa Bernardineli, CPF sob o n.° 009.701.142-81, 
Cargo/Função Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO 
REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão 
exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021-FMS para Registro de 
Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 
2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no 
presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 
de acordo com a solicitação nº 700/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

12 

Swith com 24 portas RJ45, velocidade 
10/100/1000Mbps, Alimentação 100 a 220V, Padrões: 
IEEE 802.3, IEEE 802u, ANSI/IEEE 802.3 Nway, 
Autocorreção em cada porta, Autonegociação de 
MDI/MDIX, Controle de fluxo para transmissão segura, 
alto desempenho. 
Marca: TENDA 

UN 12 R$ 849,00 R$ 10.188,00 

TOTAL GERAL: R$ 10.188,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local 
previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e 
cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
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III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os 
materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar 
pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período 
contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas 
atividades e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em 
questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado 
ou feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 
17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente 
na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela 
execução do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos 
e quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer 
responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido 
pelo responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC 
 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
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c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIRO                                 DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                           INFORMATICA EIRLEI                                     
                    Contratante                                                              Danilo Lessa Bernardineli 
                                                                                                                 Contratada 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                 CPF n.º 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 

 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, 
inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, 
ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa PARTNER 
TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 33.643.773/0001-45, com endereço eletrônico 
contato@partnerti.com.br, estabelecida à Rua da Praça, n.° 241, Sala 907, Pedra Branca, na cidade de 
Palhoça, Estado de Santa Catarina, CEP 88137-086, tel. (48) 3380-1956, representada, neste ato, pela 
Sra. Elizangela Maciel da Silva, CPF sob o n.° 017.303.009-28, Cargo/Função Diretora, doravante 
denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico nº 032/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 
de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  
da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, 
de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais 
legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 
de acordo com a solicitação nº 700/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

18 

Tablet visor de 7' ou 8', sistema operacional android na 
cor preto ou cinza, tela LCD, memória interna de 8GB 
ou superior, processador quad corel 1,5 Ghz ou 
superior, memória RAM 1,5 gb ou superior, GPS, 
conexão wifi, capa para tablet, proteção nas bordas 
fechada, flipflexivel, modelo da capa compatível com o 
aparelho e original. 
Marca: Samsung 

UN 60 R$ 1.120,00 R$ 67.200,00 

TOTAL GERAL: R$ 67.200,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local 
previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e 
cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
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II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os 
materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar 
pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período 
contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas 
atividades e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em 
questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado 
ou feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 
17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente 
na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela 
execução do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos 
e quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer 
responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido 
pelo responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
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9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC 
 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
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a) Advertência; 
b) Multa; 
 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIRO                                     PARTNER TECNOLOGIA EIRELI 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                          Elizangela Maciel da Silva 
                    Contratante                                                                          Contratada 
                                                                                                                 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                 CPF n.º 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, 
inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, 
ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa R.S. VAREJO 
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 31.322.368/0001-08, com endereço eletrônico 
contato@somalages.com.br, estabelecida à Rua Manoel Lino de Jesus, n.º 687, Bairro São Luiz,  na 
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88512-330, telefone (49) 3019-0315, , representada, 
neste ato, pelo Sr. Robson Pitz Silvério, CPF sob o n.° 041.960.069-81, Cargo/Função Diretor Executivo, 
doravante denominados “FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam 
a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório 
referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, 
de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 
Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 
de acordo com a solicitação nº 700/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

7 

Kit Teclado e mouse. Sem fio, conexão 2,4GHz, 
receptor USB, distância de funcionamento sem fio: 
Aprox. 10 m, instalação plug-and-play. Teclado com 
duas pilhas AAA, resistente a derramamento, teclas de 
atalho de volume no teclado, teclas duráveis revestidas 
com UV, padrão ABNT2. Mouse tecnologia do sensor: 
Advanced Optical Tracking, resolução do sensor: 1000 
dpi, número de botões: 3, com roda de rolagem, 
durabilidade da pilha: 12 meses de vida útil da pilha, 1 
pilha AA. 
Marca: C3TECH 

UN 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00 

8 

Teclado com fio, Teclas de perfil plano e silenciosas, 
Conexão: USB, plug & play, Padrão ABNT2, Versão 
em Português, resistente a derramamentos, Teclas 
duráveis que resistem a até 10 milhões de 
pressionamentos, Suportes inclináveis, fortes e 
ajustáveis, Caracteres nítidos e brilhantes, teclas de 
perfil baixo e silenciosas. 
Marca: MULTILASER 

UN 30 R$ 27,00  R$ 810,00 

9 

Mouse com fio, Interface: USB plug & play, cor preto, 
comprimento do cabo 1,8 m, tecnologia de 
rastreamento: Óptico, resolução do sensor: 1000dpi, 
número de botões: 3 com roda de rolagem.  
Marca: C3TECH 

UN 30 R$ 20,00 R$ 600,00 

13 

Caixa de som 2w amplificada; Frequência: 100 Hz a 20 
KHz; Potência: 2W RMS ou superior; Conexão: P2 - 
3.5mm; Alimentação: USB; Dimensões aprox. do 
produto: 72 x 72 x 70 mm; cor preta. 
Marca: MULTILASER 

UN 25 R$ 26,00 R$ 650,00 

22 
AutoTransformador 1500VA, bilvolt 220/110V para os 
dois sentidos. Sistema H para eliminar possibilidade de 
choque. 
Marca: FORCELINE 

UN 45 R$ 143,00 R$ 6.435,00 

24 
Projetor, 3300 lumens, conexão HDMI e VGA, projeção 
frontal, traseira e teto. Resolução XGA, Lâmpada 
210W com duração de 10 mil horas. 
Marca: EPSON 

UN 3 R$ 3.580,00 R$ 10.740,00 

TOTAL GERAL: R$ 20.835,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local 
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previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e 
cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 
5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os 
materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar 
pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período 
contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
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XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas 
atividades e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em 
questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado 
ou feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 
17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO. 
7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente 
na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela 
execução do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos 
e quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer 
responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO. 
8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
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a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO. 
9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido 
pelo responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
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11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 
12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
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13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIRO                                                R.S. VAREJO EIRELI 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                               Robson Pitz Silvério     
                    Contratante                                                                           
Contratada                                                                                                                                            
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                CPF n.º 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2021 - FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2021 - FMS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, 
inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pela Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, 
ap. 303 – Centro – Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa REPREMIG 
REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 
65.149.197/0001-51, com endereço eletrônico repremig@repremig.com.br, estabelecida à Rod. ES-010, 
n.° 4255 A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29164-
140, tel. (31) 3047-4990, representada, neste ato, pelo Sr. Leandro Figueiredo de Castro, CPF sob o n.° 
013.371.746-10, Cargo/Função Sócio Administrador, doravante denominados “FORNECEDORA” ou 
“BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO(S), 
conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2021-FMS para 
Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, conforme a Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, 
de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo 
estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 
de acordo com a solicitação nº 700/2021, anexa ao processo, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte integrante do presente processo, não 
obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações 
específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo 
que, por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde 
que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será 
suspenso até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, 
podendo ser renovado a critério da Administração. 
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Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

20 

Impressora multifuncional Laser, impressão, 
digitalização, cópia. Conexão USB, rede cabeado RJ 
45 e wifi. Duplex automático, suporta W7, W8, W10, 
Mac OS, Linux. Velocidade primeira cópia até 10 
segundos. Tamanho papel A4, Scanner 24 cópias por 
minuto, padrão TWAIN. CLIENTE EMAIL, ftp, smb E 
USB. Suporta toner até 15 mil cópias o mesmo da 
impressora a laser desta licitação. 
Marca: HP 

UN 15 R$ 6.400,00 R$ 96.000,00 

21 

Impressora Laser, conexão USB, rede cabeada RJ45, 
duplex automáticos, bandeja com 250 folhas A4. 
suporta W7, W8, W10, Mac OS, Linux. Suporta toner 
até 15 cópia o mesmo da impressora multifuncional 
desta licitação. 
Marca: HP 

UN 30 R$ 1.900,00 R$ 57.000,00 

TOTAL GERAL: R$ 153.000,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, 
podendo ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local 
previamente informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento 
emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e 
cronograma de entrega da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o 
recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o 
fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
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b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o 
especificado nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se 
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os 
materiais recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar 
pelo custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período 
contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas 
atividades e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em 
questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado 
ou feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 
17 e 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização 
de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 
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XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente 
na Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela 
execução do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o 
MUNICÍPIO ou para terceiros, independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos 
e quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e 
parafiscais, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e 
responsabilidades decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e 
mesmo que não expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer 
responsabilidade e/ou obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal 
eletrônica discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido 
pelo responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresentação. 
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9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida 
a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde 
que devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou 
outro indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado 
nem mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, 
instituindo o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada 
entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência 
com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC 
 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior 
a 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre 
o valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em 
casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial 
cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os 
objetivos da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após 
a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação 
do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal 
e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá 
ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não 
cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na 
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
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I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
        RODRIGO RENAN MEDEIRO                              REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                                 DE MINAS GERAIS         
                   Contratante                                                              Leandro Figueiredo de Castro                                                         
                                                                                                                  Contratada 
                                                                                                                 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                 CPF n.º 
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 

 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2021 - FMS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 – FMS 

Sistema De Registro De Preços 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2021 -  FMS  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE AJUSTE 
CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO PELA 
CONTRATADA DE ELETROCARDIOGRAMA. 
 
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de direito público, por meio do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, inscrita 
no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, n.º 1.536, ap. 303 – Centro – 
Penha/SC, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa MEDICALBLU EQUIPAMENTOS 
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA,  inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.944.321/0001-06, com endereço 
eletrônico licitacao@medicalblu.com.br, estabelecida à Rua Ernesto Schadrak, n.º 105, sala 01, Bairro Agua 
Verde, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, representada, neste ato, pelo Sr. Michel Campos 
de Castro, CPF sob o n.° 033.730.939-61, Cargo/Função Titular, doravante denominados 
“FORNECEDORA” ou “BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO(S), conforme decisão exarada no Processo Licitatório referente ao Pregão 
Eletrônico nº 037/2021-FMS para Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Anexo 
I, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, demais legislações pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1. Este instrumento tem por objeto o Registro de Preços objetivando a aquisição de eletrocardiograma 
conforme especificações mínimas descritas no termo de referência para atender as necessidades Fundo 
Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, de acordo com a solicitação nº 904/2021,  anexa ao 
processo, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e termo de referência, parte 
integrante do presente processo, não obrigando ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação 
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
1.1. Os produto(s) com os valores registrados encontram-se em documentação anexa ao Processo 
Licitatório. 
1.2. O(s) produto(s) deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas exigidas, sendo que, 
por ocasião da entrega não atenderem às referidas especificações poderão ser recusados, desde que a 
reclamação esteja devidamente documentada pela unidade recebedora onde o pagamento será suspenso 
até regularização de forma integral, cujo prazo de reposição será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo 
ser renovado a critério da Administração. 
 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1827

 

 
:: Página 2 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
Item Descritivo UN. Quant. Valor Unitário Valor Total 

1 
Eletrocardiograma Digital, conforme especificações do termo 
de referência. 
MARCA: ECAFIX 

UN 2 R$ 10.290,00 R$ 20.580,00 

TOTAL GERAL: R$ 20.580,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.  A presente Ata terá validade de 12 (Doze) meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo 
ser prorrogados por períodos sucessivos. 
2.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

3. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos da 
Secretaria de Administração. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
 

4. A prestação dos serviços deverá ser realizada pela Contratada, de forma parcelada, em local previamente 
informado pela Secretaria Solicitante, após recebimento de Autorização de Fornecimento emitida pelo 
Departamento de Compras, Licitações e Contratos, de acordo com a necessidade e cronograma de entrega 
da Secretaria Municipal de Saúde.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

5. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação 
pertinente. 
5.1. As prestações dos serviços registrados neste instrumento serão executadas através Autorização de 
Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, contendo o nº do 
Processo/Ata, o nome da empresa, o endereço, e o objeto com sua especificação. 
5.2. A Autorização de Fornecimento será encaminhada ao contratado que deverá confirmar o recebimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

6. Como condição para emissão da Autorização de Fornecimento e/ou assinatura de contrato, o fornecedor 
deverá estar com a documentação obrigatória válida e quando solicitado apresentar: 
a) Certidão Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais; 
b) Certidão Negativa de Débito do FGTS e INSS; 
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
6.1. São obrigações do contratado/prestador do serviço, além das demais previstas nesta Ata e no Edital: 
I - Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pelo MUNICÍPIO, de acordo com o especificado 
nesta Ata e no Anexo I – Termo de Referência anexo ao Processo, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
II -  Providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias, o saneamento de qualquer irregularidade;  
III - Manter, durante o Contrato, todas as exigências contidas na Ordem de Compras bem como no Edital;  
IV - Manter, durante todo o prazo do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII da lei 8.666/93);  
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V - Corrigir, reparar, remover e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 03 (três) dias, todos os materiais 
recusados na fase de recebimento e em conformidade com o previsto no art. 69 da lei 8.666/93;  
VI - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os materiais fornecidos/entregues, bem como se responsabilizar pelo 
custo do frete e demais custos inerentes ao fornecimento/entrega dos materiais;  
VII - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às Legislações Fiscais, previdenciárias, 
trabalhista e Comercial, inclusive os que forem decorrentes de acidente de trabalho;  
VIII - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, da infortunística do 
trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora, com referência a estes encargos, não transfere a 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;  
IX - Garantir a entrega dos materiais com pontualidade na forma estabelecida no instrumento contratual;  
X - Responder financeiramente, sem prejuízo de quaisquer medidas que possa ser adotada por danos 
causados a União, Estado, Município ou a terceiros, em razão fornecimento/entrega dos materiais;  
XI - Disponibilizar número de telefones, e-mails ou outro meio hábil para comunicação pela Prefeitura 
Municipal de Penha/SC e Secretaria Solicitante, para efetivação dos pedidos durante o período contratual; 
XII - Os materiais deverão ser fornecidos/entregues em perfeitas condições de utilização;  
XIII - Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessários para cumprimento do objeto do Contrato, 
inclusive o frete para transporte dos materiais;  
XIV - Executar o fornecimento e entrega parcial ou total do material (de acordo com a solicitação da 
CONTRATANTE), inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação não 
autorizada pela Prefeitura Municipal de Penha/SC;  
XV - Cumprir rigorosamente o prazo de entrega e de vigência da garantia previsto no Contrato;  
XVI - Responder por todo e qualquer prejuízo causado a CONTRATANTE, decorrentes de suas atividades 
e da desobediência nas cláusulas contratuais, legislação e atinente à entrega do material em questão;  
XVII - Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
XVIII - O proponente será responsável por qualquer dano ou perda, resultante de transporte inadequado ou 
feita sem os devidos cuidados;  
XIX - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 12,13, 17 e 
27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078 de 1990). 
XX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo MUNICÍPIO;  
XXI - indenizar terceiros e/ou o MUNICÍPIO, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; 
XXII – Substituir, a suas expensas, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, todos os serviços, 
recusados na fase de recebimento; 
XXIII - manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
XXIV – não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia anuência 
da Administração. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO 
 

7. São responsabilidades do Fornecedor Contratado: 
7.1 É de responsabilidade da CONTRATADA/FORNECEDORA o fornecimento adequado do material, 
conforme especificação, respeitando o previsto no Edital, assim como a entrega do material diretamente na 
Secretaria Solicitante ou em local oportunamente indicado pela mesma;  
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7.2 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável, direta e exclusivamente, pela execução 
do Contrato e, consequentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o MUNICÍPIO ou para terceiros, 
independentemente da fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO;  
7.3 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 71 da lei 
8.666/93;  
7.4 As contribuições sociais e os eventuais danos contra terceiros são de responsabilidade da 
CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora;  
7.5 A CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora fica, única e exclusivamente, responsável por todos e 
quaisquer encargos decorrentes do contrato, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, 
emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades 
decorrentes do fornecimento/entrega dos materiais, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas no contrato, eximindo o Município de Penha/SC de toda e qualquer responsabilidade e/ou 
obrigação, posto que considerada incluída no cômputo do valor do contrato;  
7.6 Fica expressamente vedada a cessão ou qualquer outra forma de transferência do contrato e das 
obrigações dele decorrentes, mesmo que parcialmente, considerando-se, o presente, de caráter 
personalíssimo. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

8. O MUNICÍPIO de PENHA obriga-se a: 
a) fiscalizar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais fornecidos; 
b) efetuar o pagamento dos materiais fornecidos na época de sua exigibilidade;  
8.1. Rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações;  
8.2. Aplicar à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora as sanções administrativas previstas na 
legislação vigente;  
8.3. O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do Contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à CONTRATADA/FORNECEDORA vencedora. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 

9. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento ao CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO em moeda 
corrente nacional através de depósito em agência da rede bancária em conta corrente da Contratada 
(pessoa jurídica), em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal eletrônica 
discriminada, devidamente aceita e certificado seu recebimento através de relatório emitido pelo 
responsável da Secretaria de Saúde. 
9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, estas serão devolvidas ao fornecedor, para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
9.2. Para cada Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal. 
9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta da situação do Fornecedor junto ao Cadastro 
Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa; 
9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem 
implicará aceitação definitiva do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

10. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que  
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devidamente comprovado pelo IGP – DI PUBLICADO PELA FGV – Fundação Getúlio Vargas ou outro 
indicador que vier substituir legalmente. 
10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado nem 
mesmo ir de encontro às determinações insertas nas Leis Federais nºs 9.069/95 e 10.192/2001, instituindo 
o Plano Real e suas medidas complementares, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o MUNICÍPIO solicitará a 
Fornecedora, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo. 
10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo MUNICÍPIO de PENHA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

11. A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa nos seguintes casos: 
a)  Na ocorrência das situações previstas no Decreto Municipal n° 056/1999; 
b) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
c)  Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
d)  Por razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificados. 
11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com 
aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
MUNICÍPIO, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, 
relativas ao fornecimento do ITEM. 
11.5. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de cancelar está Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC 
 

12. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital. 
b) Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, bem como todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, para 
execução do serviço/fornecimento do objeto, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 
MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 
 

13. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das 
demais cominações aplicáveis: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública, por período não superior a 5 
(cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade. 
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13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo ao MUNICÍPIO e será lançada no Cadastro de Fornecedores do 
Município. 
13.2. O CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o 
valor da respectiva fatura, por dia de paralisação dos serviços, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, 
considerando o prazo estabelecido para execução dos serviços. 
13.3. No caso de paralisação dos serviços por mais de 05 (cinco) dias, poderá o MUNICÍPIO, a partir do 
06º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos. 
13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 02 (dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos 
de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento 
de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos. 
13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: 
a) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao MUNICÍPIO; 
b) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO sofrer condenação definitiva por prática de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais; 
c) se o CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos 
da licitação. 
13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II da Cláusula Décima Terceira. 
13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será lançada 
no Cadastro Municipal de Fornecedores e Publicado no Diário Oficial, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais 
órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal. 
13.8. A falta de profissionais ou epi’s não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá ao 
CONTRATADO/PRESTADOR DO SERVIÇO das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das 
obrigações estabelecidas nesta ATA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 
 

14. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e alterações serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

15. As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão por conta de dotações orçamentárias 
pertencentes ao orçamento do exercício da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 

17. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Piçarras, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para 
um só efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria de Administração, na forma do art. 60 da Lei 
8.666/93. 
 
Penha/SC, 03 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS            
       Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                          E HOSPITALARES LTDA  
                           Contratante                                                               Michel Campos de Castro 
                                                                                                                        Contratada 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                CPF n.º   
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
Controlador geral 
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TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA SALETE TAVARES - HEINZ POSANSKI, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PENHA E A EMPRESA C R 
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, NA FORMA ABAIXO 
 

CONTRATO nº 015/2022 – de 23/02/2022 - PMP 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 003/2022 - PMP 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - PMP 
  HOMOLOGAÇÃO 23/02/2022 
 
O MUNICÍPIO DE PENHA/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 
190, Bairro Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal 
Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente 
e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Mônica Gisele Elisio, 101 – Cidade Nova Itajaí – Santa Catarina,  inscrita no CNPJ sob n° 
01.650.178/0001-40, neste ato representada pelo (a) Sr. WALNEY AGILIO RAIMONDI, inscrita no CPF/MF sob n° 
040.457.329-00 e portador da cédula de identidade n° 4.284.485-1, denominado simplesmente CONTRATADA, e 
perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada em pelo Processo 
Licitatório n° 003/2022, modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n° 002/2022, e que se 
regerá pela Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei n° 8.078/93 – Código do Consumidor, e alterações 
posteriores, atendidas as cláusulas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1 O presente termo de contrato tem por objeto a Contrato para Contratação de empresa especializada para 
implementação do sistema de drenagem pluvial na Rua Salete Tavares - Heinz Posanski, com fornecimento de material 
e equipamentos, conforme solicitação nº 134/2022 da Secretaria de Serviços Urbanos, anexa ao processo, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no edital, memoriais, planilhas e projetos em anexos, parte integrante do 
presente processo. 
 
1.2 Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em 
todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Licitação modalidade Tomada de Preços para Obras e 
Serviços de Engenharia n° 002/2022, seus anexos, juntamente com a Proposta de Preço da CONTRATADA.  
 
1.3 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender 
às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle 
de qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 
8.078/90(Código de Defesa do Consumidor).  
 
 

Contratação de empresa especializada para 
implementação do sistema de drenagem pluvial 
na Rua Salete Tavares - Heinz Posanski, com 
fornecimento de material e equipamentos, 
conforme solicitação nº 134/2022 da Secretaria de 
Serviços Urbanos, anexa ao processo, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no 
edital, memoriais, planilhas e projetos em 
anexos, parte integrante do presente processo. 

 
 
 
 
VALOR TOTAL R$ 444.556,68 
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CLAUSULA SEGUNDA – DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
2.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, objeto desta licitação, no prazo máximo de 06 (Seis) meses 
consecutivos, contados da data de assinatura da ordem de serviço, de acordo com o cronograma constante nos Anexos 
do edital.  
2.1.2. A execução da Obra deverá ser iniciada imediatamente após a data de assinatura da Ordem de Serviço, sob pena 
de notificação.  
2.2 A obra, objeto desta licitação, deverá ser prestada na Rua Salete Tavares, neste Município. 
2.3. O Departamento de Engenharia efetuará o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, sendo que a 
mesma terá também a incumbência de medir suas etapas com a finalidade de expedir relatórios de medição das obras, 
os quais serão tidos como pré-requisitos para os pagamentos da empresa contratada.  
2.4. A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no Projeto Básico e Memorial 
Descritivo constante nos Anexos do Edital.  
2.5. A empresa contratada deverá apresentar, quando exigido pela fiscalização, todos os ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato.  
2.5.1. O custo do exigido no item 2.5 correrá por conta da contratada, conforme disposto no artigo 75 da Lei Federal nº 
8.666/1993. 
2.6. A comunicação da secretaria solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, 
valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO CONTRATO E EXECUÇÃO  
 
3.1 O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses. 
O prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, considerando-se a ocorrência em caso fortuito ou de força maior, 
mediante termo aditivo escrito e consensual.  
3.2 O prazo para execução da Obra será de 06 (Seis) meses após a emissão e assinatura da Ordem de Serviço.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO 
 
4.1 Pela execução da Obra prevista na cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de 
R$ R$ 444.556,68 (Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Oito 
Centavos). 
4.2 A licitante vencedora fica obrigada, após a assinatura do contrato a apresentação dos seguintes documentos:  
4.2.1 ART ou RRT de Execução da Obra.  
4.3 As etapas do objeto deste Contrato serão consideradas executadas mediante a emissão de relatório de medição 
relativos à execução de cada uma delas, pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
Órgão: 12: Secretaria de Serviços Urbanos 
Unidade: 03: Departamento Operacional  
Projeto Atividade: 1.012 – Pavimentação e Drenagem das Vias Municipais 
Elemento: 4.4.90.00.00.00.00.00.0630 - Aplicações Diretas (91) 
4.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais. 
4.5 O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo 
órgão competente, recebedor do objeto licitado.  
4. 5.1. - A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo 
responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço. 
4. 5.2 – Quando se tratar de projetos e serviços para realização de obras referentes a captação de recursos e convênios 
a nota fiscal/fatura somente poderá ser emitida após a completa aprovação dos projetos pelos órgãos competentes 
(BNDES, BADESC, Caixa Econômica Federal, Ministérios, Secretarias de Estado, etc.). 
4.5.3 - Os pagamentos serão efetuados em no máximo 30 (Trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura. 
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4.5.4 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 
indicada uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital. 
4.6 As notas fiscais/notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas conforme informações constantes na(s) ordem(ns) de 
compra(s), devendo constar ainda nas informações complementares:  
Proc. Licitatório n° 003/2022 – Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n° 002/2022, Contrato 
Administrativo n° 015/2022. 
As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação correrão da dotação da Secretaria de Serviços 
Urbanos. 
4.7- O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a 
Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere 
às retenções tributárias. 
4.8 - A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme 
modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante 
da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, 
de acordo com a referida Instrução. 
4.9 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, interrompendo-
se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser 
contado integralmente a partir da data de sua reapresentação. 
4.10 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde 
que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato 
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 
4.11 - Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados 
monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados 
para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da constituição do Estado de Santa 
Catarina. 
4.12 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente 
lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da 
Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
4.13 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
5.1 A CONTRATADA poderá, com a prévia permissão do Município de Penha, subcontratar até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total da obra, objeto deste certame, mas não pode assinar o(s) contrato(s) com terceiros sem que haja 
aprovação, por escrito, do Município de Penha. 
A subcontratação não altera as obrigações contratuais do Contrato decorrente desta licitação, conforme disposto no 
artigo 72 da Lei 8.666/93 ou nas condições previstas o art. 48 incisos II e III da Lei Complementar 147/2017.  
5.2 A empresa deverá apresentar o contrato firmado com a subcontratada com as suas respectivas certidões de 
regularidade fiscal, CNDT e Alvará de funcionamento.  
5.2.1. É responsabilidade da CONTRATADA manter atualizadas, durante toda a execução do serviço da subcontratada, 
documentação indicada no item 16.3. 16.4. Juntamente com a Nota Fiscal a CONTRATADA deverá encaminhar as 
GFIP’s da subcontratada referente aos colaboradores desta.  
5.3 A subcontratada deverá recolher os impostos referente ao Instituto Nacional de Seguro Social sobre a matrícula da 
obra executada pela CONTRATADA, devendo apresentar os comprovantes do mesmo.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES  
 
6.1. São obrigações da CONTRATADA:  
6.1.1. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua 
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responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.  
6.1.1.1. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Civil, no 
caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a 
CONTRATANTE.  
6.1.1.2. Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à segurança 
e medicina do trabalho.  
6.1.2 Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem 
como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.  
6.1.3 Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao meio ambiente 
e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.  
6.1.4 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, durante a execução das 
obras, objeto do presente Contrato.  
6.1.5. Manter, durante todo o período de execução do objeto deste Contrato, equipe técnica para atuação constante no 
local da obra e composta, no mínimo, por 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) mestre de obras, devendo a CONTRATADA 
apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura da Ordem de Serviço, relação contendo nome, profissão e tempo 
de experiência dos referidos profissionais.  
6.1.6. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas.  
6.1.7 É responsabilidade da empresa CONTRATADA apresentar junto ao Engenheiro da Secretaria de Serviços 
Urbanos, fiscalizador da obra, o apontador de obras que irá atuar junto do apontador de obras indicado pelo Município. 
6.1.8 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução ou Registro de Responsabilidade Técnica 
- RTT, devidamente quitada, no início da execução do objeto deste Contrato, devendo fazer menção as metas aprovadas 
no Plano de Trabalho, no âmbito do processo em curso. 
6.1.9. Registrar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra, para recolhimento ao INSS, quando 
da apresentação da nota fiscal/fatura à CONTRATANTE, a qual deverá discriminar o quantitativo e os valores do material 
e da mão de obra empregados na execução do objeto deste Contrato, conforme a Instrução Normativa RFB nº 971, de 
13 de novembro de 2009, encaminhando, juntamente com a nota fiscal/fatura, a GRPS devidamente preenchida.  
6.1.10 Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, relativas ao CNPJ da CONTRATADA e/ou ao CEI da 
obra, devidamente quitadas referentes ao colaboradores vinculados a execução contratual, para o recebimento do 
pagamento de cada parcela, e declaração contendo, no mínimo, o nome e a assinatura dos funcionários e ciente da 
empresa, comprovando que os salários do período compreendido entre a data de assinatura da Ordem de Serviço e da 
data de Recebimento Provisório da Obra foram pagos, para recebimento do pagamento da última parcela, podendo esta 
última ser substituída por Certidão Negativa de Débito Salarial expedida pela Delegacia ou Subdelegacia Regional do 
Trabalho.  
6.1.10.1 Apresentar as Certidões do CRF do FGTS, a CDN do INSS e CNDT da Justiça do Trabalho;  
6.1.11 Providenciar a sinalização de segurança de trânsito para o canteiro de obras e/ou rua(s) envolvida(s) na execução 
do objeto deste Contrato.  
6.1.12 Confeccionar e colocar placa de identificação da obra e do valor deste Contrato, de acordo com modelo a ser 
fornecido pela CONTRATANTE. 
 6.1.13 Permitir o acesso integral da fiscalização da CONTRATANTE, que realizará vistoria in loco (no pátio de execução 
da(s) obra(s)) registrando e certificando os empregados que estiverem trabalhando no local, mediante a anotação do 
nome e respectiva função, cujo relatório deverá ser confrontado com as informações prestadas pela CONTRATADA 
quando do pagamento mensal. A fiscalização terá acesso à todos documentos pertinentes às obras e sua execução. 
6.1.14 A CONTRATADA fica responsável pela solicitação nos órgãos pertinentes e recolhimento de taxas referentes ao 
Habite-se da obra objeto deste contrato.  
6.1.15 É de responsabilidade da contratada a emissão, quando exigido pela fiscalização, de todos os ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correndo por sua conta 
os custos advindos destes.  
6.2. São obrigações da CONTRATANTE:  
6.2.1. Entregar os relatórios de medição das etapas de execução da obra objeto deste Contrato no prazo estabelecido 
na Cláusula Quinta. 
6.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor designado.  



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1837

 

:: Página 5 :: 
Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 

CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 
 

6.2.3. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no subitem 4.5, cumprido o disposto na Cláusula Quinta. 
6.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
CLAUSULA SETIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
7.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências 
previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.  
7.2. A rescisão contratual poderá ser:  
7.2.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 
Lei Federal nº 8.666/1993;  
7.2.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 
demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES  
 
8.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, 
este Município poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:  
I – ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório 
ou que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar 
dano à Administração ou a terceiros; 
II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado e compreenderão:  
a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega do(s) produto(s)/serviço(s) nas 
quantidades, prazos e especificações estabelecidas no contrato;  
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega do(s) serviço(s)/produto(s) 
discriminados neste edital; 
 c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de espaço com especificações não 
apropriadas para a execução do serviço;  
d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações 
contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;  
e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e constatado o prejuízo ao interesse 
público, o MUNICÍPIO DE PENHA poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de 
rescisão do instrumento contratual e de cancelamento do Contrato Administrativo;  
f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota 
Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis; 
g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa 
pela autoridade competente;  
h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão 
pagos mediante NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, o MUNICIPIO DE PENHA encaminhará, no primeiro dia 
útil, após vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá 
fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança 
judicial, observando que:  
h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes 
sobre cada uma delas; e  
h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, o MUNICÍPIO DE 
PENHA inscreverá o valor em dívida ativa;  
III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com este Município e será 
descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do 
valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:  
a) fizer(em) declaração falsa;  
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b) deixar(em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;  
c) ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;  
d) não mantiver(em) a proposta; 
e) falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;  
f) comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal; g) fornecer(em) os produtos em desconformidade 
com o especificado;  
h) não substituir(em) no prazo estipulado os produtos recusados por este Município; e/ou  
i) descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e  
IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.  
 
8.1 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento 
de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores deste Município e, no que couber, às demais penalidades referidas 
no art. 87 da Lei n. 8.666/1993. 8.3 A não retirada da Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da 
comunicação por escrito, implicará a inexecução contratual, com aplicação das penalidades previstas no item 16 deste 
edital.  
8.2 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração deste 
Município, a(s) licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.  
8.3 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.  
8.4 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.  
8.5 A penalidade de multa, prevista no item 20.1 deste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente, com a penalidade 
disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o art. 7º, do mesmo diploma legal.  
8.6 O Município de Penha, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas 
apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 
87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.  
 
CLAUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 
9.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através 
de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.  
9.2 É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as certidões exigidas para fins de 
habilitação quando da celebração do Termo Aditivo.  
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 A fiscalização e o acompanhamento da entrega e execução desta Obra será realizada pela Engenheira Civil Sra. 
FERNANDA BASTOS ALVES, registro CREA/SC 163653-1. 
 
10.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão exercidos pela 
CONTRATANTE, pelos servidores citados no item 10.1, a qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, 
solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no 
prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas 
neste Contrato. 
 
10.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste 
Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.  
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DAS OBRAS  
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11.1. A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança das obras objeto da presente licitação, durante o prazo de 
05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclusão da mesma, em conformidade com o artigo 618, do Código Civil 
Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).  
11.2 É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução 
do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S) 
 
12.1. As obras, objeto deste Contrato, deverão ser recebidas provisoriamente, mediante emissão, pela Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, de Termo de Recebimento Provisório das mesmas, nos termos da alínea “a”, inciso I, 
artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
12.2. Decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, conforme 
previsto no §3º do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993, a CONTRATANTE formalizará o recebimento definitivo das 
obras, objeto deste Contrato, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos da 
alínea “b”, inciso I, artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
 
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Piçarras - SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do 
presente Contrato.  
 
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, 
depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.  
 

Penha/SC, 23 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

            AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA                                                        C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 
                    PREFEITO MUNICIPAL            WALNEY AGILIO RAIMONDI

           CONTRATANTE                        CONTRATADA 
                                                                                

                                          
FERNANDA BASTOS ALVES 

FISCAL DO CONTRATO 
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 163653-1 

 
T E S T E M U N H A S 

Nome Completo:    Nome Completo: 
CPF nº.      CPF nº.  

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado 
no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladoria interna
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 - PMP
Publicação Nº 3869326

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3CB02361A55DE32A1BE7EAE782061107DBD96D23

 

MUNICÍPIO DE PENHA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
AVISO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2022 - PMP 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - PMP 
Objeto: CONCORRÊNCIA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DO TIPO MENOR 
PREÇO, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA FINS DE EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE 
OBRA, DO PARQUE LINEAR – PRAIA DO QUILOMBO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PENHA/SC. LOCALIZAÇÃO: -
26.774044663618433, -48.63776656341876 -, conforme condições especificações e normas contidas neste Edital e seus 
anexos. 
Entrega e Abertura dos Envelopes: 03/06/2022 às 14 h. Endereço: Rua Nilo Anastácio Vieira, nº.180, Centro, Penha/SC – 
Sala do Empreendedor.  
Coordenação do Processo: André Luis Santos Valadão. O inteiro teor deste Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados na sede da Prefeitura de Penha, e no site www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão 
ser obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 03, Centro – Penha/SC, ou pelo telefone (47) 
3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h.  
Penha/SC, 02 de maio de 2022. 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA – Gestor da Secretaria da Administração 
 

 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1842

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PMP
Publicação Nº 3870378
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MUNICÍPIO DE PENHA 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

AVISO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2022 – PMP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PMP 
 

Objeto: Registro de Preços para futura contratação de leiloeiro especializado em prestação 
de serviços de leilão público na modalidade online através de leiloeiro oficial com a finalidade 
de promover a alienação dos bens móveis passíveis de leilão e de outros bens que venham 
a ser identificados como inservíveis, conforme requisição ao compras nº 399/2022 da 
Secretaria de Administração, tudo de acordo com as condições estabelecidas no presente 
edital, parte integrante do presente processo. 
 

Início de Entrega das Propostas: 03/05/2022 às 16h. 

Término do Recebimento das Propostas: 16/05/2022 às 13:25h. 

Início da Sessão de Disputa de Preços: 16/05/2022 às 13:30h. 

 

Coordenação do Processo: Pregoeira Rovena Rosa Prestini. 

 

O inteiro teor deste Edital e de seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na sede da 
Prefeitura Municipal de Penha, e no site www.penha.sc.gov.br. Demais informações poderão ser 
obtidas na Secretaria da Administração, à Rua Nilo Anastácio Vieira, 3, Centro – Penha/SC, ou através 
do fone (47) 3345-3428. Horário de atendimento: das 12h às 18h. 

 

Penha/SC, 03 de maio de 2022. 

Jaylon Jander Cordeiro da Silva 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 947/2022
Publicação Nº 3871755

 

 

 

 

PORTARIA N.º 947/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º RESCINDIR a pedido, os Contratos nº 106/2021 e 107/2021 PMP, onde era contratada a Sra. JUCELIA 
PEREIRA DA SILVA SCHULLER, da função de Especialista em Assuntos Educacionais, a contar desta data. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1001/2021. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1844

PORTARIA Nº 948/2022
Publicação Nº 3871759

 

 

 

 

PORTARIA N.º 948/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º EXONERAR a pedido, a Sra. FRANCINI MARILDA SILVA do cargo comissionado de ASSESSORA DE 
SAUDE ODONTOLÓGICA, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a contar desta data. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1020/2021. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Publicação Nº 3871762

 

 

 

 

PORTARIA N.º 949/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º RESCINDIR a pedido, o Contrato nº 08/2021 FMS, onde era contratada a Sra. NAYANA NAYUSKA 
GRAZIELLE DUTRA DE SOUZA, da função de Auxiliar de Serviços, a contar desta data. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 1901/2021. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 950/2022
Publicação Nº 3871764

 

 

 

 

PORTARIA N.º 950/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário, a Sra. ANA BEATRIZ DOS SANTOS, para exercer a função de 
Estagiária, no período de 11/05/2022 A 10/05/2023, de acordo com o Termo de Compromisso de Estágio nº 21/2022. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano de 
dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 951/2022
Publicação Nº 3871766

 

 

 

 

PORTARIA N.º 951/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º PRORROGAR, a contratação temporária da Sra. MARIANE CELISTA, com efeito a partir de 20/05/2022 a 
30/12/2022, de acordo com o Termo Aditivo nº 383/2022 – PMP ao Contrato Administrativo Temporário de 
Prestação de Serviço nº 237/2021 – PMP,  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 952/2022
Publicação Nº 3871769

 

 

 

 

PORTARIA N.º 952/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. MEIRE DE ARAUJO LIMA DA SILVA, para exercer a 
função de PSICÓLOGA, no período de 04/05/2022 a 03/05/2023, de acordo com o Contrato Temporário nº 
63/2022 – FMS. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 953/2022
Publicação Nº 3871772

 

 

 

 

PORTARIA N.º 953/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. FRANCINI MARILDA SILVA, para exercer a função de 
AUXILIAR DE SERVIÇOS, no período de 04/05/2022 a 03/05/2023, de acordo com o Contrato Temporário nº 
64/2022 – FMS. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 954/2022
Publicação Nº 3871774

 

 

 

 

PORTARIA N.º 954/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. NAYANA NAYUSKA GRAZIELLE DUTRA DE SOUZA, 
para exercer a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS, no período de 04/05/2022 a 03/05/2023, de acordo com 
o Contrato Temporário nº 65/2022 – FMS. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 955/2022
Publicação Nº 3871778

 

 

 

 

PORTARIA N.º 955/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. BRUNA CAROLINA SILVA MOURA, para exercer a função 
de AUXILIAR DE SERVIÇOS, no período de 04/05/2022 a 03/05/2023, de acordo com o Contrato Temporário 
nº 66/2022 – FMS. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 956/2022
Publicação Nº 3871782

 

 

 

 

PORTARIA N.º 956/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário a Sra. FABRICIA LINDANIR SAGAS LEANDRO, para exercer a 
função de AUXILIAR DE SERVIÇOS, no período de 04/05/2022 a 03/05/2023, de acordo com o Contrato 
Temporário nº 67/2022 – FMS. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do 
ano de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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PORTARIA Nº 957/2022
Publicação Nº 3871787

 

 

 

 

PORTARIA N.º 957/2022  
 

O Prefeito Municipal de Penha, no uso de suas atribuições e de acordo com o Art. 89, II, "a", da Lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE: 
 
Art. 1º PRORROGAR, a contratação temporária da Sra. AMANDA NICOLAY DE ALENCAR, com efeito a partir 
de 05/05/2022 a 20/12/2022, de acordo com o Termo Aditivo nº 384/2022 – PMP ao Contrato Administrativo 
Temporário de Prestação de Serviço nº 213/2021 – PMP. 
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Penha (SC), 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

____________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

Registrada e Publicada a presente Portaria na Secretaria da Administração aos três dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e dois. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO 013/2022 - FME
Publicação Nº 3869227

 

 

 
:: Página 1 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 013/2021-FME de 28/06/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - FME 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - FME 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 28/06/2021 

 
 
Através do presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
ESPORTES, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Rua Avelino João Reis, nº 280, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.672.956/0001-90, neste ato representado pelo Superintendente de Esporte Sr. CARLOS CESAR DE 
SOUZA, brasileiro, convivente, inscrito no CPF sob nº 060.971.929-75, portador do RG 4.052.937 (SSP/SC), residente 
e domiciliado à Rua João Luiz, nº 53. - Armação, Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, CARLOS AMARO FARIA DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.º 025.266.569-40, 
residente e domiciliado à Rua Artur Gaya, nº 117, Bairro Centro, na cidade de Navegantes, estado de Santa Catarina 
doravante denominada CREDENCIADO, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento para prestação de 
serviços de instrutores e auxiliares esportivos para o projeto virando o jogo e demais atividades do Município de 
Penha/SC, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes nº 47/2021, com inexigibilidade de licitação, 
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou microempreendedores individuais - MEI, para prestação de serviços de 
instrução e auxílio de práticas esportivas para o Projeto “Virando o Jogo” e demais atividades no Município de 
Penha/SC, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes nº 47/2021. 
 

Assinale com um 
"X" o cargo 
pretendido CARGOS 

REMUNERAÇÃO  
HORA/AULA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 
PREVISTA  

VALOR TOTAL 
PREVISTO 
(12 meses) 

 Instrutor Tênis hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Basquete hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Tênis de Mesa hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Futsal hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Duathlon hora/aula 23,00  47.840,00 

X Instrutor Karatê Atletas hora/aula 23,00  47.840,00 
X Instrutor Karatê Iniciantes hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Xadrez hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Jiu Jitsu hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Capoeira hora/aula 23,00  47.840,00 

 
Instrutor Esportes Adaptados- Necessidades 
Especiais hora/aula 23,00  47.840,00 

 Instrutor Voleibol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Vôlei de Praia  hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Futebol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Atletismo hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Windsurf hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Funcional hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Handebol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Judô hora/aula 23,00  47.840,00 
 Auxiliar de Bocha e Dominó hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Basquetebol hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Vôlei de Praia hora/aula 13,00  27.040,00 
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 Auxiliar de Futsal hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Futebol hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Atletismo hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Karatê hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Judô hora/aula 13,00  27.040,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO  
 
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por Instrutores e auxiliares, sendo vinculados as diretrizes do Programa 
Virando o Jogo e demais atividades do Município de Penha, através da Fundação Municipal de Esportes (FME).  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento dos instrutores e auxiliares, será de responsabilidade da Fundação Municipal de Esportes, através 
de recursos financeiros da Fundação Municipal de Esportes, que ocorrerá após os serviços prestados no âmbito do 
projeto contra turno. Conforme preços constantes no Anexo III. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. 
 
II – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal de serviço. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de pagamentos 
da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 meses será de R$ 1.125.280,00 (Um milhão cento e vinte e cinco 
mil e duzentos e oitenta reais). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 70 – Fundação Municipal de Esportes 
Unidade: 01 – Fundação Municipal de Esportes  
Elemento: 70.01.2.082.3.3.90.39.05.00.00.00 (2/2021) 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários do 
programa contra turno, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por ocasião da 
assinatura do Termo de Credenciamento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser prorrogado 
obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2 – A(o) CREDENCIADA(o) prestará serviços no limite de valor determinado pela Fundação Municipal de Esportes, 
durante o período de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Fundação Municipal de Esportes, bem como mediante a 
produção apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Fundação Municipal de Esportes comunicar, 
bem como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à funcionário(a) da Fundação Municipal de Esportes, previamente nomeado pelo ordenador de despesas, 
a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, bem 
como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, acarretará para o 
Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, a Fundação Municipal de Esportes de Penha a seu 
exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para 
isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na execução 
do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, respeitado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida 
dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, independentemente 
da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do serviço se dará no momento em 
que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via Relatório apresentado pela empresa e aceito, 
hipótese está caracterizada, conforme o caso, como inexecução parcial ou total do ajuste. 
 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, também 
podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
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Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada após 
o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa detentora, e 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
 
 
Penha/SC, 28 de junho de 2021. 
 
 
 
 

                      Carlos Cesar de Souza                                                         CARLOS AMARO FARIA DA SILVA 
       Gestor da Fundação Municipal de Esportes                                                        CREDENCIADA 
                                Contratante                                                                                       
 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado 
no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração   

 
 
De acordo: 
 
 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
CONTROLE INTERNO 

                                                                          Portaria nº265/2021 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 016/2021-FME de 08/07/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 - FME 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - FME 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 28/06/2021 

 
 
Através do presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, através da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
ESPORTES, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade na Rua Avelino João Reis, nº 280, inscrita no 
CNPJ sob nº 04.672.956/0001-90, neste ato representado pelo Superintendente de Esporte Sr. CARLOS CESAR DE 
SOUZA, brasileiro, convivente, inscrito no CPF sob nº 060.971.929-75, portador do RG 4.052.937 (SSP/SC), residente 
e domiciliado à Rua João Luiz, nº 53. - Armação, Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e, de outro lado, THAINARA CAMILO DE ARAUJO, inscrito no CPF sob o n.º 122.670.279-17, 
residente e domiciliado à Rua Hervino Sebastião Belly, nº 353, Bairro Meia Praia, na cidade de Navegantes, estado 
de Santa Catarina doravante denominada CREDENCIADO, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento 
para prestação de serviços de instrutores e auxiliares esportivos para o projeto virando o jogo e demais atividades do 
Município de Penha/SC, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes nº 47/2021, com inexigibilidade de 
licitação, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou microempreendedores individuais - MEI, para prestação de serviços de 
instrução e auxílio de práticas esportivas para o Projeto “Virando o Jogo” e demais atividades no Município de 
Penha/SC, conforme solicitação da Fundação Municipal de Esportes nº 47/2021. 
 

Assinale com um 
"X" o cargo 
pretendido CARGOS 

REMUNERAÇÃO  
HORA/AULA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 
PREVISTA  

VALOR TOTAL 
PREVISTO 
(12 meses) 

 Instrutor Tênis hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Basquete hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Tênis de Mesa hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Futsal hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Duathlon hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Karatê Atletas hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Karatê Iniciantes hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Xadrez hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Jiu Jitsu hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Capoeira hora/aula 23,00  47.840,00 

 
Instrutor Esportes Adaptados- Necessidades 
Especiais hora/aula 23,00  47.840,00 

 Instrutor Voleibol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Vôlei de Praia  hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Futebol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Atletismo hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Windsurf hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Funcional hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Handebol hora/aula 23,00  47.840,00 
 Instrutor Judô hora/aula 23,00  47.840,00 
 Auxiliar de Bocha e Dominó hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Basquetebol hora/aula 13,00  27.040,00 

X Auxiliar de Vôlei de Praia hora/aula 13,00  27.040,00 
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 Auxiliar de Futsal hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Futebol hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Atletismo hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Karatê hora/aula 13,00  27.040,00 
 Auxiliar de Judô hora/aula 13,00  27.040,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO  
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por Instrutores e auxiliares, sendo vinculados as diretrizes do Programa 
Virando o Jogo e demais atividades do Município de Penha, através da Fundação Municipal de Esportes (FME).  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1 – O pagamento dos instrutores e auxiliares, será de responsabilidade da Fundação Municipal de Esportes, através 
de recursos financeiros da Fundação Municipal de Esportes, que ocorrerá após os serviços prestados no âmbito do 
projeto contra turno. Conforme preços constantes no Anexo III. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964. 
 
II – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal de serviço. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de pagamentos 
da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 meses será de R$ 1.125.280,00 (Um milhão cento e vinte e cinco 
mil e duzentos e oitenta reais). 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 70 – Fundação Municipal de Esportes 
Unidade: 01 – Fundação Municipal de Esportes  
Elemento: 70.01.2.082.3.3.90.39.05.00.00.00 (2/2021) 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 
 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários do 
programa contra turno, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por ocasião da 
assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser prorrogado 
obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
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7.2 – A(o) CREDENCIADA(o) prestará serviços no limite de valor determinado pela Fundação Municipal de Esportes, 
durante o período de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Fundação Municipal de Esportes, bem como mediante a 
produção apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Fundação Municipal de Esportes comunicar, 
bem como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à funcionário(a) da Fundação Municipal de Esportes, previamente nomeado pelo ordenador de despesas, 
a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, bem 
como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, acarretará para o 
Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, a Fundação Municipal de Esportes de Penha a seu 
exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para 
isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na execução 
do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, respeitado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido; 
 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não cumprida 
dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, independentemente 
da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do serviço se dará no momento em 
que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via Relatório apresentado pela empresa e aceito, 
hipótese está caracterizada, conforme o caso, como inexecução parcial ou total do ajuste. 
 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, também 
podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada após 
o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa detentora, e 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
 
 
Penha/SC, 08 de julho de 2021. 
 
 
 
 

                      Carlos Cesar de Souza                                                            THAINARA CAMILO DE ARAUJO 
       Gestor da Fundação Municipal de Esportes                                                          CREDENCIADA 
                                Contratante                                                                                       
 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como publicado 
no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração   

 
 
De acordo: 
 
 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
CONTROLE INTERNO 

                                                                          Portaria nº265/2021 
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                                                         TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – PMP de 18/03/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 – PMP 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 – PMP 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 17/02/2022 

 
Termo de Credenciamento que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de 
direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, Bairro Centro, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 006.862.859-56, residente 
e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, nº. 200 - Centro, Penha/SC, ora em diante denominado 
MUNICÍPIO e a pessoa física VANDER PEREIRA, inscrita no CPF nº 506.870.349-49, com domicílio na 
Rua Tacaré, n. 130, bairro Santa Lídia, Município de Penha, CEP: 88.385-000, telefone 47 9 9194-5335, 
com endereço eletrônico: vanderpereira040@gmail.com doravante denominado CREDENCIADO, 
especializado em execução de serviços de topografia, com fornecimento de equipamentos, mobilização 
e desmobilização, materiais e mão de obra de seu trabalho, no Município de Penha/SC, na forma da 
Licitação Chamada Pública - Credenciamento nº 001/2022, em conformidade com a Lei  8.666/93, 
conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 
 
1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento de pessoa física especializada em execução de 
serviços de topografia, com fornecimento de equipamentos, mobilização e desmobilização, materiais e 
mão de obra de seu trabalho. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações técnicas dos serviços a serem executados, além daquelas    constantes do Edital de 
Credenciamento nº 001/2022, são as seguintes: 

a) Prazo de execução da(s) atividade (s): 12 MESES  
b) Indicação da(s) atividade (s): TOPOGRAFIA  
c) Forma e periocicidade das medições: HORA  
d) Prazo para pagamento:  30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF  
e) Indicação do representante legal do Município, responsável pela fiscalização das atividades: 
ALCEMAR DE SOUZA. 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 
Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
datada de 16/03/2022, bem como o edital da licitação CREDENCIAMENTO n° 001/2022, 
independentemente de transcrição. 

Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as disposições dos documentos 
mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as regras contidas no edital da licitação. 

4. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Este Termo de Credenciamento é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 8.666/93. 

Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 57 da Lei 8.666/93, o presente contrato poderá ser 
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prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para o Município. 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A empresa credenciada deverá prestar os serviços, conforme condições e especificações constantes no 
Edital de Credenciamento nº 001/2022 e seus Anexos, especialmente o Termo de Referência. 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o prazo acrescido refletirá, na mesma 
medida, no prazo de vigência do Termo de Credenciamento. 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato de Prestação de Serviços, 
e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. 

7. DO PREÇO 

Pela execução do objeto deste contrato ao Município pagará à CONTRATADA o valor de R$ 19,54 
(dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) a hora, na forma prevista na cláusula que dispõe sobre 
as condições de pagamento. Este valor corresponde à soma dos valores de remuneração das atividades 
demandadas, previstas no ANEXO I do Edital de Credenciamento nº 001/2022. 

Parágrafo Primeiro. Estão considerados no preço previsto no caput todos os tributos, contribuições, 
encargos, taxas e todas as despesas e custos, diretos e indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto deste Contrato. 

Parágrafo Segundo. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente a quaisquer dos tributos 
incidentes, inclusive que determine a criação ou a extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das 
alíquotas e bases de cálculo vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os preços 
previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as alterações correspondentes às respectivas 
incidências, na exata proporção em que tais modificações possam aumentar ou diminuir os preços 
inicialmente estabelecidos. 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços objeto da ordem de serviço, o Município pagará à Contratada os serviços 
realizados, de acordo com os critérios de remuneração estabelecidos no Termo de Referência, 
contemplando todos os serviços executados e aprovados pelo seu representante legal, de acordo com 
as etapas determinadas, também do Termo de Referência. Os pagamentos pela execução do objeto  
deste Contrato serão efetuados mensalmente, em até 07 (sete) dias após a certificação, pelo fiscal, do 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) enviado pela CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá enviar para o Município, sob os cuidados do fiscal, o 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica), com no mínimo 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência ao vencimento. 

Parágrafo Segundo. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo anterior e demais condições 
previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será  imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso 
quaisquer ônus para o Município. 
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Parágrafo Terceiro. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à 
CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data 
da reapresentação do documento corrigido e certificado pelo fiscal. 

Parágrafo Quinto. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, 
quando couber, à retenção na fonte dos seguintes tributos: 

I. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da legislação 
vigente; 
II. Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente; 
III. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da legislação vigente; 
IV. Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação. 
 
Parágrafo Sexto. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente no 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) 
tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Sétimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de impostos 
SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, a cada 
pagamento, ao Município, declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de 
outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 

Parágrafo Oitavo. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da praça de Penha/SC, a CONTRATADA deverá 
apresentar, juntamente com o documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de 
recolhimento emitida pelo Município. 

9. DO REAJUSTE 

Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada período de 12 (doze) meses, o 
primeiro contado a partir da data da apresentação da proposta, aplicando-se a variação média do índice 
INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR no período. 

Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será liberado mediante solicitação expressa da CONTRATADA 
acompanhada da respectiva memória de cálculo, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias do 
término do período de 12 (doze) meses ou no caso de eventual indisponibilidade do índice que compõem 
o critério de reajuste, até 05 (cinco) dias após a sua divulgação. 

Parágrafo Segundo. Na hipótese da CONTRATADA encaminhar a solicitação e a respectiva 
comprovação do índice de reajuste, posteriormente ao período acima estabelecido, os novos preços 
somente passarão a vigorar após a concordância  expressa do Município, não cabendo qualquer espécie 
de cobrança retroativa. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços atribuível à Contratada, 
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas, em 
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conformidade com os prazos inicialmente estabelecidos. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações constantes neste Termo de Credenciamento, no Termo de Referência  anexo 
e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

I. Manter durante a vigência deste Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação 
exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo Município. 

II. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o Município, 
bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação. 

III. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas. 
IV. Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua responsabilidade, conduzindo-os em 

obediência às especificações contratadas;  
V. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e    documentos fornecidos 

pelo Município, bem como pela execução e qualidade dos serviços contratados, cabendo-lhe 
alertar o Município sobre falhas técnicas eventualmente encontradas. 

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Termo de Credenciamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
decorrentes da execução ou de materiais empregados. 

VII. Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da proposta  apresentada, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

VIII. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao Município ou a terceiros, não restando excluída ou 
reduzida esta responsabilidade pela presença de      fiscalização ou pelo acompanhamento da 
execução por parte do fiscal. 

IX. Pagar todos os encargos que incidam ou  venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto 
deste Contrato, podendo o Município, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação 
de sua regularidade. 

X. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal. 
XI. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo Município para a adequada 

execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios 
do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou 
acessória. 

XII. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução dos serviços e, se por 
qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço ou recurso, se compromete a 
buscar meios necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional ao Município. 

XIII. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou 
trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive 
honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial 
ou administrativo iniciado em face do Município, por acusação da espécie. 

 
Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Credenciamento ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
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Além das demais obrigações constantes neste Termo de Credenciamento, no Termo de Referência anexo 
e na legislação vigente, compete ao Município: 

I. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços; 

II. Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução dos serviços; 
III. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado; 
IV. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver   conforme; 
V. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições     estabelecidas neste 
Contrato. 
VI. Comunicar à CONTRATADA, por escrito: 

a) Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou desconformidades sobre 
assuntos relacionados ao Contrato; 
b) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da 
CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa; 
c) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

As atividades de fiscalização do presente contrato serão exercidas pelo(a) fiscal designado(a) Sr.(a) 
ALCEMAR DE SOUZA – DIRETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO. 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O recebimento do objeto contratual se dará dentro da vigência do contrato da seguinte forma: 

I. Provisoriamente, pelo fiscal do contato, em até 03 (três) dias da respectiva  entrega, mediante termo 
de recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade e quantidade do mesmo 
com as especificações constantes do edital, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA. 
II. As eventuais impropriedades constatadas deverão ser registradas em documento próprio, no qual 
constarão as medidas a serem adotadas pelo Contratado e os respectivos prazos. 
III. Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as exigências do processo 
de contratação, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA, o mesmo será recebido 
definitivamente pelo gestor do contrato, em até 90 (noventa) dias, com a lavratura do termo de recebimento 
definitivo. 

Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em desacordo com o processo de contratação, 
o contrato ou a proposta apresentada pela  CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, às penalidades 
previstas neste contrato. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa concordância formal do Município, subcontratar 
partes das obrigações assumidas neste Contrato. 

Parágrafo Primeiro. O ato prévio de autorização da subcontratação emitido pelo Município disciplinará 
seus limites e identificará quais parcelas do objeto contratual serão subcontratadas. 
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Parágrafo Segundo. A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou omissões praticados 
pelas subcontratadas, bem como pela execução e fiscalização do objeto contratual por elas executado. 

Parágrafo Terceiro. No caso de subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção 
previdenciária pela CONTRATADA. 

15. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente 
contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao 
interesse do Município. 

Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

16. DA SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUÇÃO 

De comum acordo, as partes poderão convencionar a suspensão extraordinária da execução do objeto 
deste contrato, quando, justificadamente, por motivo imperioso e extraordinário, se fizer necessário. 

Parágrafo único. A suspensão será formalizada através de Termo Aditivo, onde  será definida a 
expectativa de prazo do reinício da execução, bem como dos correspondentes pagamentos, devendo, 
quando aplicável, ser firmado novo  Cronograma de execução. 

17. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS 

Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por 
profissionais autônomos decorrentes da execução deste contrato passam a ser propriedade do Município, 
sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a 
eles atribuída. 

18. DA CESSÃO DO CONTRATO 

O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de circulação 
comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado contra o Município 
por terceiros. 

Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e 
obrigações assumidos nesse contrato. 

19. DO SIGILO 

Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza 
sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o 
sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação. 

20. DAS SANÇÕES 

São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) ao contratado, o atraso  injustificado na 
execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total ou parcial. 
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Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de 
mora, limitada a  0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso. 

Parágrafo Segundo. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, sujeita o contratado às seguintes sanções: 

I. Advertência; 
II. Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o 
caso de inexecução parcial; 
III. Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução 
total; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 

21. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser extinto: 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou  condição nele prevista. 
II. Pelo término do seu prazo de vigência. 
III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos  para o Município. 
IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para o Município e esteja 
autorizado no contrato ou na legislação em vigor; 
V. Pela via judicial ou arbitral; e 
VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos  abaixo elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou transferência, total ou parcial, a 
quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização do Município; 
d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização do Município; 
e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução; 
f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 
g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
i) Razões de interesse do Município, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno; 
j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

 
22. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pelo Município. 
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23. DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Piçarras para dirimir qualquer questão oriunda do presente 
termo ou de sua execução renunciando a credenciada, por si e seus sucessores, a qualquer outro foro 
que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 3 (três) 
vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 

 
 
Penha (SC), 18 de março de 2022. 
 
 
 

           ___________________________________                                _________________________ 
            AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA        VANDER PEREIRA 
                         CONTRATANTE CONTRATADO/CREDENCIADO 

     
 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
 
 

ALCEMAR DE SOUZA 
DIRETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração  
 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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                                                         TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 002/2022 – PMP de 30/03/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 005/2022 – PMP 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N. 001/2022 – PMP 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 17/02/2022 

 
Termo de Credenciamento que entre si celebram o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, pessoa jurídica de 
direito público, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, Bairro Centro, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n. 83.102.327/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. AQUILES 
JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob n. 006.862.859-56, residente 
e domiciliado à Rua Bernardina da Luz Tavares, n. 200 - Centro, Penha/SC, ora em diante denominado 
MUNICÍPIO e a pessoa física EDUARDO HENRIQUE OECHSLER, inscrito no CPF n. 072.887.689-29, 
com domicílio na Rua Aadam Bittelbrunn, n. 91, bairro Água Verde, Município de Blumenau, CEP: 
89.041-740, telefone 47 9 9953-4202, endereço eletrônico: oechsler.eduardo@gmail.com doravante 
denominado CREDENCIADO, especializado em execução de serviços de topografia, com fornecimento 
de equipamentos, mobilização e desmobilização, materiais e mão de obra de seu trabalho, no Município 
de Penha/SC, na forma da Licitação Chamada Pública - Credenciamento nº 001/2022, em conformidade 
com a Lei  8.666/93, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 
 
1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento de pessoa física especializada em execução de 
serviços de topografia, com fornecimento de equipamentos, mobilização e desmobilização, materiais e 
mão de obra de seu trabalho. 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações técnicas dos serviços a serem executados, além daquelas    constantes do Edital de 
Credenciamento nº 001/2022, são as seguintes: 

a) Prazo de execução da(s) atividade (s): 12 MESES  
b) Indicação da(s) atividade (s): ENGENHARIA  
c) Forma e periocicidade das medições: HORA  
d) Prazo para pagamento:  30 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF  
e) Indicação do representante legal do Município, responsável pela fiscalização das atividades: 
ALCEMAR DE SOUZA. 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 
Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
datada de 24/03/2022, bem como o edital da licitação CREDENCIAMENTO n° 001/2022, 
independentemente de transcrição. 

Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as disposições dos documentos 
mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as regras contidas no edital da licitação. 

4. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Este Termo de Credenciamento é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 8.666/93. 

Parágrafo único. Respeitados os limites do art. 57 da Lei 8.666/93, o presente contrato poderá ser 
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prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a medida seja vantajosa para o Município. 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

A empresa credenciada deverá prestar os serviços, conforme condições e especificações constantes no 
Edital de Credenciamento nº 001/2022 e seus Anexos, especialmente o Termo de Referência. 

Parágrafo único. Em caso de prorrogação do prazo de execução, o prazo acrescido refletirá, na mesma 
medida, no prazo de vigência do Termo de Credenciamento. 

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Contrato de Prestação de Serviços, 
e terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes. 

7. DO PREÇO 

Pela execução do objeto deste contrato ao Município pagará à CONTRATADA o valor de R$ 19,54 
(dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) a hora, na forma prevista na cláusula que dispõe sobre 
as condições de pagamento. Este valor corresponde à soma dos valores de remuneração das atividades 
demandadas, previstas no ANEXO I do Edital de Credenciamento nº 001/2022. 

Parágrafo Primeiro. Estão considerados no preço previsto no caput todos os tributos, contribuições, 
encargos, taxas e todas as despesas e custos, diretos e indiretos, que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto deste Contrato. 

Parágrafo Segundo. Na ocorrência de modificação na legislação pertinente a quaisquer dos tributos 
incidentes, inclusive que determine a criação ou a extinção, ou mesmo o aumento ou diminuição das 
alíquotas e bases de cálculo vigentes, posteriormente à data de assinatura deste Contrato, os preços 
previstos nos itens contratados sofrerão exclusivamente as alterações correspondentes às respectivas 
incidências, na exata proporção em que tais modificações possam aumentar ou diminuir os preços 
inicialmente estabelecidos. 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços objeto da ordem de serviço, o Município pagará à Contratada os serviços 
realizados, de acordo com os critérios de remuneração estabelecidos no Termo de Referência, 
contemplando todos os serviços executados e aprovados pelo seu representante legal, de acordo com 
as etapas determinadas, também do Termo de Referência. Os pagamentos pela execução do objeto  
deste Contrato serão efetuados mensalmente, em até 07 (sete) dias após a certificação, pelo fiscal, do 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) enviado pela CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro. A CONTRATADA deverá enviar para o Município, sob os cuidados do fiscal, o 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica), com no mínimo 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência ao vencimento. 

Parágrafo Segundo. Não sendo observado o prazo previsto no parágrafo anterior e demais condições 
previstas nesta cláusula, o atraso no pagamento será  imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso 
quaisquer ônus para o Município. 
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Parágrafo Terceiro. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, em instituição financeira credenciada, a crédito da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, o mesmo será devolvido à 
CONTRATADA e a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data 
da reapresentação do documento corrigido e certificado pelo fiscal. 

Parágrafo Quinto. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, 
quando couber, à retenção na fonte dos seguintes tributos: 

I. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da legislação 
vigente; 
II. Contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente; 
III. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da legislação vigente; 
IV. Demais tributos incidentes sobre o objeto da contratação. 
 
Parágrafo Sexto. No caso de haver retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente no 
documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) 
tributo(s) a ser(em) retido(s). 

Parágrafo Sétimo. Caso a CONTRATADA seja enquadrada no sistema de pagamento de impostos 
SIMPLES, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, a cada 
pagamento, ao Município, declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de 17 de 
outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal. 

Parágrafo Oitavo. Quando cabível a retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISSQN e os serviços tenham sido prestados fora da praça de Penha/SC, a CONTRATADA deverá 
apresentar, juntamente com o documento de cobrança, e como condição para seu pagamento, a guia de 
recolhimento emitida pelo Município. 

9. DO REAJUSTE 

Os preços ora contratados poderão ser reajustados ao final de cada período de 12 (doze) meses, o 
primeiro contado a partir da data da apresentação da proposta, aplicando-se a variação média do índice 
INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR no período. 

Parágrafo Primeiro. O reajuste somente será liberado mediante solicitação expressa da CONTRATADA 
acompanhada da respectiva memória de cálculo, com antecedência de no mínimo 15 (quinze) dias do 
término do período de 12 (doze) meses ou no caso de eventual indisponibilidade do índice que compõem 
o critério de reajuste, até 05 (cinco) dias após a sua divulgação. 

Parágrafo Segundo. Na hipótese da CONTRATADA encaminhar a solicitação e a respectiva 
comprovação do índice de reajuste, posteriormente ao período acima estabelecido, os novos preços 
somente passarão a vigorar após a concordância  expressa do Município, não cabendo qualquer espécie 
de cobrança retroativa. 

Parágrafo Terceiro. Em caso de atraso injustificado na execução dos serviços atribuível à Contratada, 
prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas, em 
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conformidade com os prazos inicialmente estabelecidos. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações constantes neste Termo de Credenciamento, no Termo de Referência  anexo 
e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

I. Manter durante a vigência deste Termo de Credenciamento todas as condições de habilitação 
exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo Município. 

II. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o Município, 
bem como a eventual perda dos pressupostos para a participação de licitação. 

III. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas. 
IV. Organizar, técnica e administrativamente os serviços sob sua responsabilidade, conduzindo-os em 

obediência às especificações contratadas;  
V. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e    documentos fornecidos 

pelo Município, bem como pela execução e qualidade dos serviços contratados, cabendo-lhe 
alertar o Município sobre falhas técnicas eventualmente encontradas. 

VI. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Termo de Credenciamento em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
decorrentes da execução ou de materiais empregados. 

VII. Responder pela correção e qualidade dos serviços nos termos da proposta  apresentada, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

VIII. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao Município ou a terceiros, não restando excluída ou 
reduzida esta responsabilidade pela presença de      fiscalização ou pelo acompanhamento da 
execução por parte do fiscal. 

IX. Pagar todos os encargos que incidam ou  venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto 
deste Contrato, podendo o Município, a qualquer momento, exigir do Contratado a comprovação 
de sua regularidade. 

X. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo fiscal. 
XI. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo Município para a adequada 

execução do contrato, apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios 
do adequado cumprimento das obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou 
acessória. 

XII. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na execução dos serviços e, se por 
qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço ou recurso, se compromete a 
buscar meios necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus adicional ao Município. 

XIII. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou 
trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive 
honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial 
ou administrativo iniciado em face do Município, por acusação da espécie. 

 
Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos não transfere ao Município a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Termo de Credenciamento ou 
restringir a regularização e o uso das obras e edificações. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
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Além das demais obrigações constantes neste Termo de Credenciamento, no Termo de Referência anexo 
e na legislação vigente, compete ao Município: 

I. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos necessários ao 
desenvolvimento dos serviços; 

II. Entregar desimpedida e desembaraçada a área indispensável à execução dos serviços; 
III. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através do fiscal designado; 
IV. Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver   conforme; 
V. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições     estabelecidas neste 
Contrato. 
VI. Comunicar à CONTRATADA, por escrito: 

a) Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou desconformidades sobre 
assuntos relacionados ao Contrato; 
b) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da 
CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa; 
c) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

As atividades de fiscalização do presente contrato serão exercidas pelo(a) fiscal designado(a) Sr.(a) 
ALCEMAR DE SOUZA – DIRETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
URBANO. 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O recebimento do objeto contratual se dará dentro da vigência do contrato da seguinte forma: 

I. Provisoriamente, pelo fiscal do contato, em até 03 (três) dias da respectiva  entrega, mediante termo 
de recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade e quantidade do mesmo 
com as especificações constantes do edital, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA. 
II. As eventuais impropriedades constatadas deverão ser registradas em documento próprio, no qual 
constarão as medidas a serem adotadas pelo Contratado e os respectivos prazos. 
III. Uma vez verificado que o objeto contratual está em conformidade com as exigências do processo 
de contratação, do contrato e da proposta apresentada pela CONTRATADA, o mesmo será recebido 
definitivamente pelo gestor do contrato, em até 90 (noventa) dias, com a lavratura do termo de recebimento 
definitivo. 

Parágrafo único. O objeto não será recebido se executado em desacordo com o processo de contratação, 
o contrato ou a proposta apresentada pela  CONTRATADA, sujeitando-a, neste caso, às penalidades 
previstas neste contrato. 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Fica vedado à CONTRATADA, sem prévia e expressa concordância formal do Município, subcontratar 
partes das obrigações assumidas neste Contrato. 

Parágrafo Primeiro. O ato prévio de autorização da subcontratação emitido pelo Município disciplinará 
seus limites e identificará quais parcelas do objeto contratual serão subcontratadas. 
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Parágrafo Segundo. A CONTRATADA é responsável por quaisquer atos e/ou omissões praticados 
pelas subcontratadas, bem como pela execução e fiscalização do objeto contratual por elas executado. 

Parágrafo Terceiro. No caso de subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção 
previdenciária pela CONTRATADA. 

15. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de licitar, o presente 
contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para melhor adaptar suas previsões ao 
interesse do Município. 

Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas através de Termo Aditivo. 

16. DA SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUÇÃO 

De comum acordo, as partes poderão convencionar a suspensão extraordinária da execução do objeto 
deste contrato, quando, justificadamente, por motivo imperioso e extraordinário, se fizer necessário. 

Parágrafo único. A suspensão será formalizada através de Termo Aditivo, onde  será definida a 
expectativa de prazo do reinício da execução, bem como dos correspondentes pagamentos, devendo, 
quando aplicável, ser firmado novo  Cronograma de execução. 

17. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS 

Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos especializados desenvolvidos por 
profissionais autônomos decorrentes da execução deste contrato passam a ser propriedade do Município, 
sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade técnica a 
eles atribuída. 

18. DA CESSÃO DO CONTRATO 

O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese como título de circulação 
comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento exequível a ser apresentado contra o Município 
por terceiros. 

Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e 
obrigações assumidos nesse contrato. 

19. DO SIGILO 

Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza 
sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o 
sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação. 

20. DAS SANÇÕES 

São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) ao contratado, o atraso  injustificado na 
execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total ou parcial. 
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Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o contratado à multa de 
mora, limitada a  0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso. 

Parágrafo Segundo. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o descumprimento de qualquer 
cláusula do contrato, sujeita o contratado às seguintes sanções: 

I. Advertência; 
II. Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do saldo remanescente do contrato para o 
caso de inexecução parcial; 
III. Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato para o caso de inexecução 
total; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 

21. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato poderá ser extinto: 

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou  condição nele prevista. 
II. Pelo término do seu prazo de vigência. 
III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos  para o Município. 
IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra parte com antecedência 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a medida não acarrete prejuízos para o Município e esteja 
autorizado no contrato ou na legislação em vigor; 
V. Pela via judicial ou arbitral; e 
VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos  abaixo elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou transferência, total ou parcial, a 
quem não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização do Município; 
d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com outrem, não admitidas no 
instrumento convocatório e no contrato e sem prévia autorização do Município; 
e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do fiscal do contrato para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução; 
f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 
g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
i) Razões de interesse do Município, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no processo interno; 
j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

 
22. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão decididos pelo Município. 
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23. DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Balneário Piçarras para dirimir qualquer questão oriunda do presente 
termo ou de sua execução renunciando a credenciada, por si e seus sucessores, a qualquer outro foro 
que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja. 

Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de contrato, em 3 (três) 
vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 

 
 
Penha (SC), 30 de março de 2022. 
 
 
 

           ___________________________________                                _________________________ 
            AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA EDUARDO HENRIQUE OECHSLER 
                         CONTRATANTE    CONTRATADO/CREDENCIADO 

     
 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
 
 

ALCEMAR DE SOUZA 
DIRETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 

 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração  
 

De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controle Interno 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 022/2022-FMS de 25/02/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa MARCOS QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
28.424.498/0001-39, com endereço eletrônico marcospsiquiatria@gmail.com, com sede à Rua Pedro 
Ferreira, nº 155, sala 500, box 35, bairro Centro, cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88.301-
030, tel. (48) 9 9675-4681, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Marcos Queiroz, 
inscrito no CPF sob nº 089.279.739-84, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas 
físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e 
procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 25 de fevereiro de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                            MARCOS QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
      Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                             Marcos Queiroz 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2022 – FMS de 07/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob 
nº 10.479.670/0001-96, , neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, 
residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado 
pela Portaria nº 1.664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa CLINICA SÃO MARCOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 17.171.566/0001-89, com 
endereço eletrônico comercialnavegantes@digimaxdiagnostico.com.br, com sede à Rua Aníbal Gaya, n.º 154, 
bairro Centro, na cidade de Navegantes, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.370-474, tel. (47) 9 9919-9501 / 
(47) 9 9919-6532, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Rodolpho Luiz de Faria 
Marsico, inscrito no CPF sob nº 304.309.528-64, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de 
empresas especializadas na realização de exames médicos, atendendo as demandas da Secretaria de Saúde 
do Município de Penha, através da solicitação 1.143/2021, de acordo com os valores da tabela CIS AMFRI, 
com inexigibilidade de licitação, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Credenciamento de empresas especializadas em realização de exames médicos de média e alta 
complexidade, atendendo a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Penha, conforme solicitação 
1.143/2021, conforme tabela CIS AMFRI. 
  
Parágrafo Único: Para o desempenho de suas atividades, a CREDENCIADA, colocará para atendimento à 
população do Município de Penha, suas instalações, seus equipamentos e quadro técnico-profissional próprio. 
 
Assinale com 
um "X" os 
exames que 
serão 
realizados 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO TIPO DE 

UNIDADE 
 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO 
GLOBAL 

ESTIMADO 

X 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 

CONFORME TABELA CIS-AMFRI  
 

UN 300 R$ 345,93  R$ 103.779,00 

 
COLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA, 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA, BIOPSIA, RET) UN 300 R$ 350,00 R$105.000,00 

 
ENDOSCOPIA 

(ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, H-
PYLORI, BIOPSIA) 

UN 400 R$ 150,00 R$ 60.000,00 

 
X 

UTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE 
MEMBRO INFERIOR UNILATERAL / 

SUPERIOR UNILATERAL 

 
UN 

 
1000 

 
R$160,00 

 
R$160.000,00 

 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE 
BINOCULAR 

UN 200 R$ 64,00 R$12.800,00 

X UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN 
TOTAL 

UN 1000 R$  57,95 R$ 57.950,00 

X UTRASSONOGRAFIA GERAL. 
CONFORME TABELA CIS-AMFRI 

UN 2000 R$44,20 
 

R$ 88.400,00 

TOTAL GERAL R$ 587.929,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os usuários do SUS deverão ser atendidos nas dependências da CREDENCIADA, mediante o Guia de 
Agendamento Regulada expedida pela Secretaria de Saúde de Penha. 
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2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela CIS-AMFRI. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ 587.929,00 (Quinhentos e 
oitenta e sete mil novecentos e vinte e nove reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O limite financeiro será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, através de sistema, quando da 
autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção apresentadas pelos 
credenciados, mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar aos credenciados, a descontinuidade 
dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde de 
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Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de março de 2022. 
         _____________________________                              ____________________________ 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS     CLINICA SÃO MARCOS LTDA 
                   Secretário Municipal de Saúde     Rodolpho Luiz de Faria Marsico 
   CONTRATANTE                  FORNECEDOR/CONTRATADO 
                                                                           

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 024/2022-FMS de 09/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa KMM SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.467.986/0001-51, com 
endereço eletrônico kmmsolucoesmedicas@gmail.com, com sede à Rua Expedicionário Holz, nº 550, sala 
1304, bairro América, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.201-740, tel. (47) 9 9109-8094, 
doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Gabriel Vitor Kulevicz, inscrito no CPF sob 
nº 061.213.769-45, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, 
profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e procedimento médico 
especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 09 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                           KMM SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA 
      Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                             Gabriel Vitor Kulevicz 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 025/2022 – FMS de 14/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.479.670/0001-96, , neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-
95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado 
pela Portaria nº 1.664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FLOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
83.139.758/0011-04, com endereço eletrônico contato@laboratorioflor.com.br, com sede à Avenida Eugeni 
Krause, n. 129, sala 01, bairro Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.385-000, tel. 
(47) 3346-9514, doravante denominada CREDENCIADA, representada pela Sra. Bianca Sandri de Souza Flor 
Kaestner, inscrito no CPF sob nº 016.650.759-88, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de 
empresas especializadas na realização de exames laboratoriais de diagnose em patologia clínica, atendendo 
as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Penha, através da solicitação 1.142/2021, de acordo 
com os valores da tabela SIGTAP - SUS, com inexigibilidade de licitação, sujeitando-se as partes às normas 
disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1  - Credenciamento de empresas especializadas na realização de exames laboratoriais de diagnose em 
patologia clínica, atendendo as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Penha, através da 
solicitação 1.142/2021, de acordo com os valores da tabela SIGTAP - SUS, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no edital. 
 

Item Descritivo Tipo de 
Unidade 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Prestação de serviço de exames 
laboratoriais. 

EST 01 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os usuários do SUS deverão ser atendidos nas dependências da CREDENCIADA, mediante o Guia de 
Agendamento Regulada expedida pela Secretaria de Saúde de Penha. 
 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela SIGTAP - SUS. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
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IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 500.000,00 (Quinhentos mil 
reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, através do SISREG – Sistema de 
Regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da  
Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, 
administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo 
Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente 
o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
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b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 
 
Penha/SC, 14 de março de 2022. 
 
 
         _____________________________                              ____________________________ 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS           LABORATORIO DE ANALISES  
                   Secretário Municipal de Saúde                CLINICAS FLOR LTDA  
       CONTRATANTE                     Bianca Sandri de Souza Flor Kaestner 
         FORNECEDOR/CONTRATADO 
 
                 
                                                                          T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
 
 

De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 026/2022 – FMS de 14/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ 
sob nº 10.479.670/0001-96, , neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, 
solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-
95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado 
pela Portaria nº 1.664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FAITA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.073.169/0001, com endereço eletrônico atendimento@labfaita.com.br, com sede à Avenida Eugenio 
Krause, n. 1310, bairro Centro, na cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.385-000, tel. (47) 
3345-9036, doravante denominada CREDENCIADA, representada pela Sra. Dorly Rosa Faita Wagner, inscrito 
no CPF sob nº 617.977.669-53, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de empresas 
especializadas na realização de exames laboratoriais de diagnose em patologia clínica, atendendo as 
demandas da Secretaria de Saúde do Município de Penha, através da solicitação 1.142/2021, de acordo com 
os valores da tabela SIGTAP - SUS, com inexigibilidade de licitação, sujeitando-se as partes às normas 
disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1  - Credenciamento de empresas especializadas na realização de exames laboratoriais de diagnose em 
patologia clínica, atendendo as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Penha, através da 
solicitação 1.142/2021, de acordo com os valores da tabela SIGTAP - SUS, tudo de acordo com as condições 
estabelecidas no edital. 
 

Item Descritivo Tipo de 
Unidade 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Prestação de serviço de exames 
laboratoriais. 

EST 01 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os usuários do SUS deverão ser atendidos nas dependências da CREDENCIADA, mediante o Guia de 
Agendamento Regulada expedida pela Secretaria de Saúde de Penha. 
 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela SIGTAP - SUS. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
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IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 500.000,00 (Quinhentos mil 
reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, através do SISREG – Sistema de 
Regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da  
Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, 
administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo 
Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente 
o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
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b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 
 
Penha/SC, 14 de março de 2022. 
 
 
         _____________________________                              ____________________________ 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS           LABORATORIO DE ANALISES  
                   Secretário Municipal de Saúde            CLINICAS FAITA LTDA   
       CONTRATANTE                             Dorly Rosa Faita Wagner 
         FORNECEDOR/CONTRATADO 
 
                 
                                                                          T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 

 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração 
 
 

De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027/2022 – FMS de 22/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob 
nº 10.479.670/0001-96, , neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, 
residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado 
pela Portaria nº 1.664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa M. B. EXAMES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 28.248.971/0001-74, com endereço 
eletrônico caffinite@gmail.com, com sede à Avenida Coronel Marcos Konder, n. 1313, sala 109, bairro Centro, 
na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.301-904, tel. (47) 3514-4322, doravante denominada 
CREDENCIADA, representada pelo Sr. Marone Brazil, inscrito no CPF sob n. 801.825.690-04, resolvem 
celebrar o presente Termo de Credenciamento de empresas especializadas na realização de exames médicos, 
atendendo as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Penha, através da solicitação 1.143/2021, 
de acordo com os valores da tabela CIS AMFRI, com inexigibilidade de licitação, sujeitando-se as partes às 
normas disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Credenciamento de empresas especializadas em realização de exames médicos de média e alta 
complexidade, atendendo a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Penha, conforme solicitação 
1.143/2021, conforme tabela CIS AMFRI. 
  
Parágrafo Único: Para o desempenho de suas atividades, a CREDENCIADA, colocará para atendimento à 
população do Município de Penha, suas instalações, seus equipamentos e quadro técnico-profissional próprio. 
 
Assinale com 
um "X" os 
exames que 
serão 
realizados 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO TIPO DE 

UNIDADE 
 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO 
GLOBAL 

ESTIMADO 

 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 

CONFORME TABELA CIS-AMFRI  
 

UN 300 R$ 345,93  R$ 103.779,00 

 
COLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA, 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA, BIOPSIA, RET) UN 300 R$ 350,00 R$105.000,00 

 
ENDOSCOPIA 

(ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, H-
PYLORI, BIOPSIA) 

UN 400 R$ 150,00 R$ 60.000,00 

 
X 

UTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE 
MEMBRO INFERIOR UNILATERAL / 

SUPERIOR UNILATERAL 

 
UN 

 
1000 

 
R$160,00 

 
R$160.000,00 

 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE 
BINOCULAR 

UN 200 R$ 64,00 R$12.800,00 

X UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN 
TOTAL 

UN 1000 R$  57,95 R$ 57.950,00 

X UTRASSONOGRAFIA GERAL. 
CONFORME TABELA CIS-AMFRI 

UN 2000 R$44,20 
 

R$ 88.400,00 

TOTAL GERAL R$ 587.929,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os usuários do SUS deverão ser atendidos nas dependências da CREDENCIADA, mediante o Guia de 
Agendamento Regulada expedida pela Secretaria de Saúde de Penha. 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1898

 
 
 
 

 
:: Página 2 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela CIS-AMFRI. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ 587.929,00 (Quinhentos e 
oitenta e sete mil novecentos e vinte e nove reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O limite financeiro será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, através de sistema, quando da 
autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção apresentadas pelos 
credenciados, mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar aos credenciados, a descontinuidade 
dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde de 
Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
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9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 22 de março de 2022. 
         _____________________________                              ____________________________ 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS               M. B. EXAMES EIRELI 
                   Secretário Municipal de Saúde              Marone Brazil 
   CONTRATANTE                  FORNECEDOR/CONTRATADO 
                                                                           

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 

O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027A/2022-FMS de 22/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa MADEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.671.594/0001-03, com endereço eletrônico contato@bbcont.com.br , com sede à Rua Miguel Matte, n. 
687, sala 2006, bairro dos Pioneiros, cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP 88.331-
030, tel. (48) 2102-7146, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Maikon Lucian 
Madeira Quarti, inscrito no CPF sob nº 053.212.879-61, resolvem celebrar o presente Termo de 
Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços 
de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 22 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS             MADEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAÚDE LTDA 
      Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                Maikon Lucian Madeira Quarti 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027B/2022-FMS de 22/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa MARCELO FERNANDEZ HEXSEL ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.424.790/0001-35, com 
endereço eletrônico drmarcelohexsel@gmail.com, com sede à Rua Nackle Francisco, n. 53, bairro Centro, 
cidade de Piçarras, Estado de Santa Catarina, CEP 88.380-000, tel. (47) 9 9210-7943, doravante denominada 
CREDENCIADA, representada pelo Sr. Marcelo Fernandez Hexsel, inscrito no CPF sob nº 970.420.050-15, 
resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais 
médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, 
atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 22 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                MARCELO FERNANDEZ HEXSEL ME 
      Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                     Marcelo Fernandez Hexsel 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 027C/2022-FMS de 22/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa SOUL SERVIÇOS MEDICOS, inscrita no CNPJ sob o nº 17.645.157/0001-77, com endereço 
eletrônico soulservicosmedicos@gmail.com, com sede à Rua Francisco Celso Baptista Rosas, nº 225, Jardim 
Carvalho, cidade de Pronta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84015-660, tel. (41) 996943365, doravante 
denominada CREDENCIADA, representada pelo Sra. Jurahil Heleni de Oliveiras Dias, inscrita no CPF sob 
nº 452.100.209-91, Sócia-diretora, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas 
físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e 
procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 22 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                          SOUL SERVIÇOS MEDICOS 
      Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                     Jurahil Heleni de Oliveiras Dias 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2022 – FMS de 29/03/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/02/2022 

 
 

Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 
– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa TGS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.425.197/0001-02, com endereço eletrônico tguimaraess@hotmail.com, 
com sede à Avenida Sete de Setembro, nº 658, apto 501, bairro Fazenda, cidade de Itajaí, Estado de 
Santa Catarina, CEP 88.301-202, tel. (47) 9 9902-5780, doravante denominada CREDENCIADA, 
representada pelo Sr. Thiago Guimarães Silva, inscrita no CPF sob nº 007.552.699-93, resolvem 
celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, 
objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação 
de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de acordo com a solicitação nº 1.168/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo com 
as condições estabelecidas no edital. 
 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Consulta Em Clínico Geral UN 20.000 R$ 38.33 R$ 766.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela constante no ANEXO II do Edital. 
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3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 
e o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 766.600,00 
(Setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem 
como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 
Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 
da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 
contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 
ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 
rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 
do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 
via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 
cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 29 de março de 2022. 
 
 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                       TGS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 
           Secretário Municipal de Saúde                                   Thiago Guimarães Silva 
                    CONTRATANTE                                                     CREDENCIADA 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 
 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 029/2022 – FMS de 06/04/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 057/2021 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N. 010/2021 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 06/04/2022 

 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 

Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 

– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n. 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 

Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO ARAUJO, inscrita 

no CPF sob o n. 003.004.500-28, com endereço eletrônico luhazevedo2010@gmail.com, com sede à 

Rua das Castanheiras, n. 259, bairro Nossa Senhora de Fátima, cidade de Penha, Estado de Santa 

Catarina, CEP 88.385-000, tel. (47) 9 8802-2200, doravante denominada CREDENCIADA, resolvem 

celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, 

objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de serviços de auxiliares em 

saúde bucal nas Unidades Básicas da Saúde, destinados a pacientes e profissionais do Município de 

Penha/SC, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde n. 822/2021, anexa ao Processo, tudo 

de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante 

do presente processo. 

 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Auxiliar de Saúde Bucal ASB HR 16.400 R$14,00 R$ 229.600,00 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 

Básicas de Saúde ou em outros locais, na qual será previamente informado pela Secretaria de Saúde. 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 

dispensado a particulares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 

constantes no Anexo II. 

3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 

I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964. 

II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 

de Prestação de Serviços. 

III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 

pagamentos da Tesouraria Municipal. 

IV – O preço máximo previsto para o período de 12 meses será de R$ 229.600,00 (Duzentos e vinte e 

nove mil e seiscentos reais. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

154.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 188.000,00 

79.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 41.600,00 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 

usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 

todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 

prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1918

 

 
:: Página 3 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

7.2 – A credenciada prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante 

o período de Termo de Credenciamento. 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, bem como mediante a 

produção apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, 

bem como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 

Credenciamento. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 

ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 

da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 

contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 

ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 

rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 

fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 

dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 

na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 

cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 

penalidades. 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 

concorrido; 

II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 

não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
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b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 

independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 

do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 

via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 

inexecução parcial ou total do ajuste. 

c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 

cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso 

aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 

à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 

legislação específica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

Penha/SC, 06 de abril de 2022. 

 

           RODRIGO RENAN MEDEIROS                       LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO ARAUJO 
           Secretário Municipal de Saúde                                             CREDENCIADA 
                    CONTRATANTE                                                     
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 030/2022 – FMS de 06/04/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 057/2021 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N. 010/2021 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 06/04/2022 

 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 

Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 

– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n. 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 

Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, SILVANA NASCIMENTO DIAS, inscrita no CPF sob 

o n. 054.456.117-10, com endereço eletrônico silvanaguga@outlook.com, residente e domiciliada à 

Rua João André Nascimento, n. 201, cx 02, bairro Gravatá, cidade de Penha, Estado de Santa 

Catarina, CEP 88.385-000, tel. (47) 9 9175-2806, doravante denominada CREDENCIADA, resolvem 

celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, 

objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de serviços de auxiliares em 

saúde bucal nas Unidades Básicas da Saúde, destinados a pacientes e profissionais do Município de 

Penha/SC, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde n. 822/2021, anexa ao Processo, tudo 

de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante 

do presente processo. 

 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Auxiliar de Saúde Bucal ASB HR 16.400 R$14,00 R$ 229.600,00 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 

Básicas de Saúde ou em outros locais, na qual será previamente informado pela Secretaria de Saúde. 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 

dispensado a particulares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 

constantes no Anexo II. 

3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 

I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964. 

II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 

de Prestação de Serviços. 

III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 

pagamentos da Tesouraria Municipal. 

IV – O preço máximo previsto para o período de 12 meses será de R$ 229.600,00 (Duzentos e vinte e 

nove mil e seiscentos reais. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

154.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 188.000,00 

79.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 41.600,00 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 

usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 

todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 

prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1922

 

 
:: Página 3 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

7.2 – A credenciada prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante 

o período de Termo de Credenciamento. 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, bem como mediante a 

produção apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, 

bem como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 

Credenciamento. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 

ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 

da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 

contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 

ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 

rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 

fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 

dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 

na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 

cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 

penalidades. 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 

concorrido; 

II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 

não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1923

 

 
:: Página 4 :: 

Avenida Nereu Ramos, n.. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 

independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 

do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 

via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 

inexecução parcial ou total do ajuste. 

c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 

cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso 

aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 

à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 

legislação específica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

Penha/SC, 06 de abril de 2022. 

 

           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                SILVANA NASCIMENTO DIAS 
           Secretário Municipal de Saúde                                             CREDENCIADA 
                    CONTRATANTE                                                     
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 031/2022 – FMS de 06/04/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 057/2021 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA N. 010/2021 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 06/04/2022 

 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 

Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n. 190, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 

– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n. 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 

Joaquim Tavares, n. 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, IVONE FAUSTINO, inscrita no CPF sob o n. 

145.848.908-62, com endereço eletrônico ivone280474@hotmail.com, residente e domiciliada à Rua 

das Begonias, n. 687, A, bairro Centro, cidade de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, CEP 

88.330-000, doravante denominada CREDENCIADA, resolvem celebrar o presente Termo de 

Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 

serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de serviços de auxiliares em 

saúde bucal nas Unidades Básicas da Saúde, destinados a pacientes e profissionais do Município de 

Penha/SC, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde n. 822/2021, anexa ao Processo, tudo 

de acordo com as condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante 

do presente processo. 

 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Auxiliar de Saúde Bucal ASB HR 16.400 R$14,00 R$ 229.600,00 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 

Básicas de Saúde ou em outros locais, na qual será previamente informado pela Secretaria de Saúde. 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 

dispensado a particulares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 

constantes no Anexo II. 

3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 

I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964. 

II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 

de Prestação de Serviços. 

III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 

pagamentos da Tesouraria Municipal. 

IV – O preço máximo previsto para o período de 12 meses será de R$ 229.600,00 (Duzentos e vinte e 

nove mil e seiscentos reais. 

 

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

154.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 188.000,00 

79.36.30 – Programa Saúde Bucal – R$ 41.600,00 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 

usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 

todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 

prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
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7.2 – A credenciada prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante 

o período de Termo de Credenciamento. 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, bem como mediante a 

produção apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, 

bem como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 

Credenciamento. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 

ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 

da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 

contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 

ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 

rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 

fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 

dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 

na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 

cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 

penalidades. 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 

concorrido; 

II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 

não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
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b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 

independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 

do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 

via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 

inexecução parcial ou total do ajuste. 

c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 

cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n. 8.666/93, a multa, caso 

aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 

à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 

legislação específica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 

instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 

teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

Penha/SC, 06 de abril de 2022. 

 

           RODRIGO RENAN MEDEIROS                                         IVONE FAUSTINO 
           Secretário Municipal de Saúde                                             CREDENCIADA 
                    CONTRATANTE                                                     
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 

 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1928

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 032/2022 - FMS
Publicação Nº 3869944

 

 

 
:: Página 1 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 

                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 032/2022-FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa DNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.536.930/0001-40, com endereço eletrônico dnacomercial355@gmail.com, com sede à Rua 2300, nº 578, 
Centro, cidade de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, CEP 88.330-428, tel. (47) 9 8803-1143, 
doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Misael Labs de Lima, inscrita no CPF sob nº 
497.758.392-20, Sócio Administrador, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas 
físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e 
procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               DNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  
        Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                            EM SAÚDE LTDA 
                                                                                                             Misael Labs de Lima 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 033/2022-FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa MASTOCENTRO-CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO DE MAMA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.897.987/0001-02, com endereço eletrônico  contato@mastocentro.com.br, com 
sede à Rua Padre Carlos, nº 127, sala 01, Centro, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89.201-
110, tel. (47) 3422-0094, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Geraldo Antonio 
Cassol, inscrita no CPF sob nº 021.332.047-92, Sócio Administrador, resolvem celebrar o presente Termo de 
Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços 
de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 
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400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de março de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               MASTOCENTRO-CENTRO DE INVESTIGAÇÃO  
        Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                   E TRATAMENTO DE MAMA LTDA 
                                                                                                             Geraldo Antonio Cassol 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora Geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 034/2022 – FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/02/2022 

 
 

Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 
– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, ERONILDES DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 
007.000.479-05, residente e domiciliado à Rua Tecelões de Lodz, nº 220, apto 504, bairro Santa Rita, 
cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.352-175, doravante denominada 
CREDENCIADO, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou 
jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico 
geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação 
de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de acordo com a solicitação nº 1.168/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo com 
as condições estabelecidas no edital. 
 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Consulta Em Clínico Geral UN 20.000 R$ 38.33 R$ 766.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela constante no ANEXO II do Edital. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
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I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 
e o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 766.600,00 
(Setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem 
como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 
Credenciamento. 
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CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 
da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 
contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 
ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 
rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 
do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 
via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 
cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
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E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de abril de 2022. 
 
 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               ERONILDES DA SILVA 
           Secretário Municipal de Saúde                                       CREDENCIADO 
                    CONTRATANTE                                                      
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 
 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 035/2022 – FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/02/2022 

 
 

Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 
– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, VIRLEI PRIMO JUNIOR, inscrito no CPF sob o nº 
042.812.019-98, residente e domiciliado à Rua Cambara, nº 62, bairro Nossa Senhora da Paz, cidade 
de Balneário Piçarras, Estado de Santa Catarina, CEP 88.380-000, doravante denominada 
CREDENCIADO, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou 
jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico 
geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação 
de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de acordo com a solicitação nº 1.168/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo com 
as condições estabelecidas no edital. 
 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Consulta Em Clínico Geral UN 20.000 R$ 38.33 R$ 766.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela constante no ANEXO II do Edital. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
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I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 
e o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 766.600,00 
(Setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem 
como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 
Credenciamento. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1942

 

 
:: Página 3 :: 

Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 
CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 
da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 
contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 
ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 
rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 
do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 
via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 
cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
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E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de abril de 2022. 
 
 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               VIRLEI PRIMO JUNIOR 
           Secretário Municipal de Saúde                                       CREDENCIADO 
                    CONTRATANTE                                                      
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 
 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 037/2022 – FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/02/2022 

 
 

Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 
– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, DNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.536.930/0001-40, com endereço eletrônico 
dnacomercial355@gmail.com, com sede à Rua 2300, nº 578, Centro, cidade de Balneário Camboriú, 
Estado de Santa Catarina, CEP 88.330-428, tel. (47) 9 8803-1143, doravante denominada 
CREDENCIADA, representada pelo Sr. Misael Labs de Lima, inscrita no CPF sob nº 497.758.392-20, 
Sócio Administrador, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou 
jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico 
geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação 
de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de acordo com a solicitação nº 1.168/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo com 
as condições estabelecidas no edital. 
 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Consulta Em Clínico Geral UN 20.000 R$ 38.33 R$ 766.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela constante no ANEXO II do Edital. 
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3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 
e o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 766.600,00 
(Setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem 
como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 
Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 
da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 
contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 
ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 
rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 
do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 
via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 
cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de abril de 2022. 
 
 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                            DNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  
        Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                            EM SAÚDE LTDA 
                                                                                                             Misael Labs de Lima 

 
T E S T E M U N H A S 

 
 
 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 039/2022-FMS de 27/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a Sra. MARY LANE FERNANDES ALMEIDA, inscrita no CPF sob o nº 482.739.960-34 , doravante 
denominada CREDENCIADA, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas 
ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médica e procedimento 
médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 

600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 
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1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
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a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               MARY LANE FERNANDES ALMEIDA  
        Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                             CREDENCIADA 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 
De acordo: 
 
 
 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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                                                        TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 040/2022-FMS de 27/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. RODRIGO RENAN 
MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 
– Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, o Sr. PEDRO EVANDRO ALVIM DE FARIA, inscrita no CPF sob o nº 722.552.006-78, com sede no 
endereço Rua Lauro Muller, nº 478, apto 1301, sala 01, bairro Fazenda, Município de Itajaí, Estado de Santa 
Catarina, CEP: 88.301-401, doravante denominada CREDENCIADA, resolvem celebrar o presente Termo 
de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 1.140/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo 
com as condições estabelecidas no edital. 
 

Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total 

1000 UN Consulta em pediatria R$70,00 R$70.000,00 

1000 UN Consulta em cardiologista R$70,00 R$70.000,00 

550 UN Consulta em endocrinologista R$70,00 R$38.500,00 

600 UN 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de Tonometria e 
Mapeamento de Retina) O serviço deverá 
ser realizado na clínica do profissional 
prestador do serviço. 

R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em psiquiatria R$70,00 R$70.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião geral R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em cirurgião vascular R$70,00 R$28.000,00 

650 UN Consulta em dermatologia R$70,00 R$45.500,00 

300 UN Consulta em gastroenterologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em mastologia R$70,00 R$28.000,00 
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600 UN Consulta em ginecologia R$70,00 R$42.000,00 

1000 UN Consulta em ortopedia R$70,00 R$70.000,00 

350 UN Consulta em reumatologista R$70,00 R$24.500,00 

400 UN Consulta em urologia R$70,00 R$28.000,00 

680 UN Consulta em neurologia R$70,00 R$47.600,00 

550 UN Consulta em otorrinolaringologista R$70,00 R$38.500,00 

400 UN Consulta em infectologia R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Procedimento de pequenas cirurgias R$70,00 R$28.000,00 

400 UN Consulta em obstetrícia R$70,00 R$28.000,00 

300 UN Consulta em Nefrologia R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Alergista R$70,00 R$21.000,00 

300 UN Consulta em Hematologista R$70,00 R$21.000,00 

400 UN Consulta em Pneumologista R$70,00 R$28.000,00 

Valor Total: R$ 866.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 866.600,00 (Oitocentos e 
sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde 
de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
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I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                               PEDRO EVANDRO ALVIM DE FARIA 
        Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                             CREDENCIADA 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
 
De acordo: 
 
 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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                                                          TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 041/2022 – FMS de 27/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/02/2022 

 
 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob 
nº 10.479.670/0001-96, , neste ato representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, 
residente e domiciliado na Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado 
pela Portaria nº 1.664/2021, infra-assinado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro 
lado, a empresa AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 
30.747.815/0001-08, com endereço eletrônico comercial@ameconsulta.com.br, com sede à Rua Heitor 
Liberato, n. 2150, sala 01 C, bairro São João, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.304-101, 
tel. (47) 3311-4011, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Luiz Alves Mendes, inscrito 
no CPF sob n. 879.000.258-04, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de empresas 
especializadas na realização de exames médicos, atendendo as demandas da Secretaria de Saúde do 
Município de Penha, através da solicitação 1.143/2021, de acordo com os valores da tabela CIS AMFRI, com 
inexigibilidade de licitação, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666/93 e às seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Credenciamento de empresas especializadas em realização de exames médicos de média e alta 
complexidade, atendendo a demanda da Secretaria de Saúde do Município de Penha, conforme solicitação 
1.143/2021, conforme tabela CIS AMFRI. 
  
Parágrafo Único: Para o desempenho de suas atividades, a CREDENCIADA, colocará para atendimento à 
população do Município de Penha, suas instalações, seus equipamentos e quadro técnico-profissional próprio. 
 
Assinale com 
um "X" os 
exames que 
serão 
realizados 

 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO TIPO DE 

UNIDADE 
 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

PREÇO 
GLOBAL 

ESTIMADO 

 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. 

CONFORME TABELA CIS-AMFRI  
 

UN 300 R$ 345,93  R$ 103.779,00 

X 
COLONOSCOPIA (COLONOSCOPIA, 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA, BIOPSIA, RET) UN 120 R$ 350,00 R$42.000,00 

X 
ENDOSCOPIA 

(ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, H-
PYLORI, BIOPSIA) 

UN 120 R$ 150,00 R$ 18.000,00 

 
X 

UTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE 
MEMBRO INFERIOR UNILATERAL / 

SUPERIOR UNILATERAL 

 
UN 

 
1000 

 
R$160,00 

 
R$160.000,00 

 RETINOGRAFIA FLUORESCENTE 
BINOCULAR 

UN 200 R$ 64,00 R$12.800,00 

X UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN 
TOTAL 

UN 1000 R$  57,95 R$ 57.950,00 

X UTRASSONOGRAFIA GERAL. 
CONFORME TABELA CIS-AMFRI 

UN 500 R$44,20 
 

R$ 22.100,00 

TOTAL GERAL R$ 416.629,00 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
2.1 - Os usuários do SUS deverão ser atendidos nas dependências da CREDENCIADA, mediante o Guia de 
Agendamento Regulada expedida pela Secretaria de Saúde de Penha. 
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2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela CIS-AMFRI. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ 587.929,00 (Quinhentos e 
oitenta e sete mil novecentos e vinte e nove reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da dotação orçamentária do 
Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas as 
condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 
 
7.3 - O limite financeiro será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, através de sistema, quando da 
autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção apresentadas pelos 
credenciados, mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar aos credenciados, a descontinuidade 
dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde de 
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Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 27 de abril de 2022. 
         _____________________________                              ____________________________ 
                RODRIGO RENAN MEDEIROS    AME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA 
                   Secretário Municipal de Saúde      Luiz Alves Mendes 
   CONTRATANTE                  FORNECEDOR/CONTRATADO 
                                                                           

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F. nº 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração 

De acordo: 
 

LUCIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO 
Controladora Adjunta 
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 038/2021-FMS de 30/07/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – FMS 
HOMOLOGADO EM 22/03/2021 

 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua 
Domingos Manoel Corrêa, nº 311, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.670/0001-96, neste ato representado pela 
Sra. CAMILA LUCHTENBERG, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG 4562427 e 
inscrita no CPF/MF sob o nº 048.489.069-70, residente e domiciliada na Rua Gerhard Schmidt, 376 – Bairro 
Gravatá – Penha/SC, nomeada pela Portaria nº 282/2021, doravante denominada CONTRATANTE e, de 
outro lado, a empresa MADEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 18.670.594/0001-03, com sede à Avenida do Estado, nº 1231, na cidade de Balneário Camboriu, Estado 
de Santa Catarina, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Maikon Lucian Madeira 
Quarti, inscrito no CPF sob nº 053.212.879-61, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas, profissionais Médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta médicas 
e procedimentos médicos especializados, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de acordo 
com a Solicitação nº 206/2021, dos quais o fundo Municipal não possui em seu quadro de profissionais 
efetivos 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 – Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais Médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médicas e procedimentos médicos especializados, atendendo a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a Solicitação nº 206/2021, dos quais o fundo Municipal não 
possui em seu quadro de profissionais efetivos. 

 
Assinale com um 
“X” as consultas 
que serão 
realizados 

 
 

PROCEDIMENTO 

 
QUANT 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

 
VALOR 
TOTAL 

X Consulta em pediatria. 550 R$ 70,00 R$ 38.500,00 

X Consulta em cardiologia. 650 R$ 70,00 R$ 45.500,00 

 Consulta em endocrinologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 
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X 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá incluir o 
exame de tonometria e mapeamento de retina) O 
serviço deverá ser realizado na 
clínica do profissional prestador do serviço. 

200  

R$ 70,00 

R$ 14.000,00 

 
 Consulta em psiquiatria. 800 R$ 70,00 R$ 56.000,00 

 
X Consulta de cirurgião geral. 330 R$ 70,00 R$ 23.100,00 

 Consulta em cirurgião vascular. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em dermatologia. 350 R$ 70,00 R$ 24.500,00 

 Consulta em gastroenterologista. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em mastologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 
 Consulta em ginecologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 Consulta em ortopedia. 700 R$ 70,00 R$ 49.000,00 

 
Consulta em reumatologista. 150 R$ 70,00  

R$ 10.500,00 
 Consulta em urologia. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em neurologia. 380 R$ 70,00 R$ 26.600,00 

X Consulta em otorrinolaringologista. 350 R$ 70,00 R$ 24.500,00 

 Procedimentos de pequenas cirurgias. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 
 Consulta em obstetrícia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 Consulta em infectologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

    R$ 473.200,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado a 
particulares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes na 
Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e o 
Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ 272.500,00 (Duzentos e setenta 
e dois mil e quinhentos reais). 

 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
Órgão: 20 – Fundo Municipal da Saúde 
Unidade: 01 – Fundo Municipal da Saúde 
PF 22.36.30 – MAC – Próprio 
PF 22.39.50 – MAC – Próprio 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos usuários 
do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, todas 
as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas por 
ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o período 
de Termo de Credenciamento. 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1962

:: Página 4 :: 
Avenida Nereu Ramos, nº. 190 – Fone/Fax: (47)3345-0200 

CEP: 88385-000 – Penha/Santa Catarina 

 

 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como a 
CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, a 
inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 8.666/93, 
bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, administrativos, 
acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo Municipal de Saúde de 
Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir unilateralmente o Termo de 
Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 

II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 

III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 

b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como inexecução 
parcial ou total do ajuste. 

c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
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Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso aplicada 
após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à empresa 
detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação específica. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 

 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 

 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 
Penha/SC, 30 de julho de 2021. 

 
 
 
 

CAMILA LUCHTENBER                             MADEIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAUDE LTDA 
                Responsavel pelo 
          Fundo Municipal de Saúde                                              Maikon Lucian Madeira Quarti 

CONTRATADO 
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 

Nome: Nome: 
C.P.F. nº C.P.F. 

 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
                                                             Controlador geral
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 065/2021-FMS de 01/12/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021 – FMS  
MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 – FMS 

HOMOLOGADO EM 22/03/2021 
 
 
Pelo presente instrumento de Contrato de locação firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n.º 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n.º 83.102.327/0001-00, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua 
Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, inscrita no CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado 
pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 
5.101.943 – SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, n.º 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, nomeado pela Portaria n.º 1.664/2021, 
doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MADEIRA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS A SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.670.594/0001-03, com sede à Avenida do 
Estado, n.º 1231, sala 01, Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriu, Estado de Santa Catarina, 
CEP 88331-490, doravante denominada CREDENCIADA, representada pelo Sr. Maikon Lucian Madeira 
Quarti, inscrito no CPF sob n.º 053.212.879-61, resolvem celebrar o presente Termo de Credenciamento de 
pessoas físicas ou jurídicas, profissionais Médicos, objetivando a prestação de serviços de consulta 
médicas e procedimentos médicos especializados, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de Saúde 
de acordo com a Solicitação nº 206/2021, dos quais o fundo Municipal não possui em seu quadro de 
profissionais efetivos. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 

1.1 – Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais Médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médicas e procedimentos médicos especializados, atendendo a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a Solicitação nº 206/2021, dos quais o fundo Municipal não 
possui em seu quadro de profissionais efetivos. 
 

Assinale com um “X” 
as consultas que 

serão 
realizados 

 
 

PROCEDIMENTO 
 

QUANT 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

 
VALOR TOTAL 

 Consulta em pediatria. 550 R$ 70,00 R$ 38.500,00 

 Consulta em cardiologia. 650 R$ 70,00 R$ 45.500,00 

 Consulta em endocrinologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 
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Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de tonometria e 
mapeamento de retina) O serviço deverá 
ser realizado na 
clínica do profissional prestador do 
serviço. 

200 
 

R$ 70,00 
R$ 14.000,00 

 
 Consulta em psiquiatria. 800 R$ 70,00 R$ 56.000,00 

 
 Consulta de cirurgião geral. 330 R$ 70,00 R$ 23.100,00 

 Consulta em cirurgião vascular. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em dermatologia. 350 R$ 70,00 R$ 24.500,00 

 Consulta em gastroenterologista. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

X Consulta em mastologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

X 
 Consulta em ginecologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 Consulta em ortopedia. 700 R$ 70,00 R$ 49.000,00 

 Consulta em reumatologista. 150 R$ 70,00 
 

R$ 10.500,00 

 Consulta em urologia. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em neurologia. 380 R$ 70,00 R$ 26.600,00 

 Consulta em otorrinolaringologista. 350 R$ 70,00 R$ 24.500,00 

 Procedimentos de pequenas cirurgias. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

X 
 Consulta em obstetrícia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 Consulta em infectologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

    R$ 473.200,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das 
Unidades Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao dispensado 
a particulares. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA 
DE PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços constantes 
na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e 
o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica 
de pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ 272.500,00 (Duzentos e 
setenta e dois mil e quinhentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária:  
Órgão: 20 – Fundo Municipal da Saúde  
Unidade: 01 – Fundo Municipal da Saúde  
PF 22.36.30 – MAC – Próprio  
PF 22.39.50 – MAC – Próprio 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema de 
regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como  
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a  CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
 

8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou ainda, 
a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da Lei 
8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, 
administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo 
Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir 
unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer fato 
superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos na 
execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou cumulativamente, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais 
tenha concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido à 
empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a legislação 
específica. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
 

11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 01 de dezembro de 2021. 
 

 
 
 
 
              RODRIGO RENAN MEDEIROS                             MADEIRA PREST. DE SERV. A SAUDE LTDA 

Responsavel pelo Fundo Municipal de Saúde                                  Maikon Lucian Madeira Quarti                  
                        Contratante                                                                                Contratada 

 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome: Nome: 
CPF CPF 

 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 

 
 
 

LUIZ EDUARDO BUENO 
                                                             Controlador geral
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                                                TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 066/2021-FMS de 01/12/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2021 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2021 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/09/2021 

 
Através do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede nesta Cidade, Rua Domingos Manoel Corrêa, n.º 311, inscrita no 
CNPJ sob n.º 10.479.670/0001-96, neste ato, representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, 
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob n.º 068.034.479-95, RG n.º 5.101.943 SSP/SC, residente e 
domiciliado à Av. Antônio Joaquim Tavares, nº. 1536, AP 303, Torre 02, Centro, Penha/SC, nomeado 
por meio da portaria n.º 1.664/2021, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a 
Empresa CUIDAR CHILD CARE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.550.951/0001-30, estabelecida 
à Av. Osvaldo Reis, n.º 697, Bairro Fazenda, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina,  CEP 88306-
001, com endereço eletrônico cuidarchildcare@gmail.com, tel.: 47 3517-1172 | (47) 99775-9248, 
doravante denominada CREDENCIADA, representado, neste ato, pelo Sr. Marcia Regina Tibiriçá, CPF 
sob o n.º 261.910.498-03, Cargo/Função Sócia Administradora, resolvem celebrar o presente Termo de 
Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação de 
serviços de consulta médica e procedimento médico especializado, atendendo a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de acordo com a solicitação nº 704/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de 
acordo com as condições estabelecidas no edital. 
 

Assinale com 
um "X" as 

consultas que 
serão realizados 

PROCEDIMENTO QUANT VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

X Consulta em pediatria. 550 R$ 70,00 R$ 38.500,00 

 Consulta em cardiologia. 650 R$ 70,00 R$ 45.500,00 

 Consulta em endocrinologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 

Consulta em oftalmologista (Consulta irá 
incluir o exame de tonometria e mapeamento 
de retina) O serviço deverá ser realizado na 
clínica do profissional prestador do serviço. 

800 R$ 70,00 R$ 56.000,00 

 Consulta em psiquiatria. 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 

X Consulta de cirurgião geral. 330 R$ 70,00 R$ 23.100,00 

 Consulta em cirurgião vascular. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 
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 Consulta em dermatologia. 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 

 Consulta em gastroenterologista. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em mastologia. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

X Consulta em ginecologia. 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 

X Consulta em ortopedia. 700 R$ 70,00 R$ 49.000,00 

 Consulta em reumatologista. 200 R$ 70,00  
R$ 14.000,00 

 Consulta em urologia. 200 R$ 70,00 R$ 14.000,00 

 Consulta em neurologia. 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 

X Consulta em otorrinolaringologista. 500 R$ 70,00 R$ 35.000,00 

 Procedimentos de pequenas cirurgias. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

X Consulta em obstetrícia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

 Consulta em infectologia. 300 R$ 70,00 R$ 21.000,00 

    R$ 541.100,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela CIS/AMFRI. 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 e 
o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal de 
Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de 541.100,00 (Quinhentos e 
quarenta e um mil e cem reais). 
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CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de pagamentos. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem como 
a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de Credenciamento. 
 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos da 
Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os contratos, 
administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, ainda, o Fundo 
Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, rescindir 
unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) dias. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação não 
cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
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III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação do 
serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, via 
Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese está caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras cláusulas, 
também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 

Penha/SC, 01 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 

     RODRIGO RENAN MEDEIROS                                    CUIDAR CHILD CARE EIRELI 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                        Marcia Regina Tibiriçá                                   

         Contratante                                                                        Credenciada 
                                                                                                   

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.                                                                                  C.P.F.  
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem 
como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 

 
LUIZ EDUARDO BUENO 

Controlador geral 
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TERMO DE DESCREDENCIAMENTO Nº 001/2022-FMS de 03/02/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2021 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2021 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 27/10/2021 

 
 
Pelo presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal de 

Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n.º 190, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

11.680.072/0001-43, neste ato, representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 

inscrito no CPF sob n.º 068.034.479-95, RG n.º 5.101.943 SSP/SC, residente e domiciliado à Av. Antônio 

Joaquim Tavares, nº. 1536, AP 303, Torre 02, Centro, Penha/SC, nomeado por meio da portaria n.º 

1.664/2021, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, Sr. MARCELO MÁXIMO, inscrito no 

CPF sob o n.º 953.221.329-53, com endereço à Rua Oswaldo Espindola, n.º 12, CS 01, Bairro Ressacada, 

na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88307-375, doravante denominado DESCREDENCIADO, 

resolvem celebrar o presente Termo de descredenciamento, referente a prestação de serviços de consultas 

psicológica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Penha/SC, 

conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde nº 753/2021. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais psicólogos, para prestação de serviços de 

consultas psicológica, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de 

Penha/SC, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde nº 753/2021, tudo de acordo com as condições 

estabelecidas no edital. 
Assinale com um 
"X" as consultas 

que serão 
realizados 

PROCEDIMENTO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

X CONSULTA PSICOLÓGICA 3600 
 R$ 36,33 R$ 130.788,00 

PREÇO TOTAL: R$ 130.788,00 
 

O Sr. Marcelo Maximo foi credenciado para atuar no processo referido para prestação de serviços de 
consultas psicológica, tendo com ele sido formalizado o Termo de Credenciamento nº 062/2021-FMS, cuja 
vigência será até 27 de outubro de 2022.  
 
Todavia, a citada empresa requereu seu descredenciamento amigável e voluntário no processo referenciado, 
procedimento que se acha previsto no item 12.2.1 do ato convocatório, tendo cumprido o prazo ali definido: 
 
12.2.1. Mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Município, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
Assim, tendo sido cumprido o regramento imposto pelo ato convocatório, decidem as partes, quer no tocante 
ao prazo para o descredenciamento, quer para o cumprimento da agenda dos serviços elaborados pela 
Secretaria de Saúde:  
 
1 – Considerar DESCREDENCIADO do referido processo da chamada pública referida, a pedido, o Sr. 
MARCELO MÁXIMO, inscrito no CPF sob o n.º 953.221.329-53, com endereço à Rua Oswaldo Espindola, n.º 
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12, CS 01, Bairro Ressacada, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP 88307-375, a partir da 
presente data, haja vista a forma amigável utilizada. 
 
2 – Considerar RESCINDIDO na mesma data, de forma amigável nos termos do inciso II do art. 79 da Lei nº 
8.666/93, o termo de contrato nº 062/2021-FMS, cessando, a partir da presente data, todas as obrigações e 
responsabilidades assumidas por ambas as partes. 
 
3 – Considerar prejudicado o prazo de recurso da decisão, determinada pelo inciso I do artigo 109 da Lei 
8.666/93, em face de que o descredenciamento ter ocorrido a pedido (voluntário) da credenciada/contratada. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 

Penha/SC, 03 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
               RODRIGO RENAN MEDEIROS                                            MARCELO MÁXIMO 
           Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                              Credenciado 
                               Contratante  
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                CPF n.º 
 
O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
       

  JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração  

 
                   De acordo:  
 

 
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 

Controladora Geral 
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TERMO DE DESCREDENCIAMENTO Nº 002/2022-FMS de 07/04/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2021 - FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 010/2021 - FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 06/04/2022 

 
 
Pelo presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo Municipal de 

Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, n.º 190, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

11.680.072/0001-43, neste ato, representado pelo Sr. RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 

inscrito no CPF sob n.º 068.034.479-95, RG n.º 5.101.943 SSP/SC, residente e domiciliado à Av. Antônio 

Joaquim Tavares, nº. 1536, AP 303, Torre 02, Centro, Penha/SC, nomeado por meio da portaria n.º 

1.664/2021, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, Sra. LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO 
ARAUJO, inscrita no CPF sob o n. 003.004.500-28, com endereço eletrônico luhazevedo2010@gmail.com, 

com sede à Rua das Castanheiras, n. 259, bairro Nossa Senhora de Fátima, cidade de Penha, Estado de 

Santa Catarina, CEP 88.385-000, tel. (47) 9 8802-2200, doravante denominado DESCREDENCIADO, 

resolvem celebrar o presente Termo de descredenciamento, referente a prestação de serviços de auxiliares 

em saúde bucal nas Unidades Básicas da Saúde, destinados a pacientes e profissionais do Município de 

Penha/SC, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde n. 822/2021. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de serviços de auxiliares em saúde 

bucal nas Unidades Básicas da Saúde, destinados a pacientes e profissionais do Município de Penha/SC, 

conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde n. 822/2021, anexa ao Processo, tudo de acordo com as 

condições estabelecidas no presente edital e Termo de Referência, parte integrante do presente processo. 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Auxiliar de Saúde Bucal ASB HR 16.400 R$14,00 R$ 229.600,00 
 

 

A Sra. Luciana Oliveira Azevedo Araujo foi credenciado para atuar no processo referido para prestação de 
serviços de auxiliares em saúde bucal nas Unidades Básicas da Saúde, tendo com ele sido formalizado o 
Termo de Credenciamento nº 029/2022-FMS, cuja vigência será até 06/04/2023 de outubro de 2022.  
 
Todavia, a citada empresa requereu seu descredenciamento amigável e voluntário no processo referenciado, 
procedimento que se acha previsto no item 12.2.1 do ato convocatório, tendo cumprido o prazo ali definido: 
 
12.2.1. Mediante solicitação escrita e devidamente justificada ao Município, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
Assim, tendo sido cumprido o regramento imposto pelo ato convocatório, decidem as partes, quer no tocante 
ao prazo para o descredenciamento, quer para o cumprimento da agenda dos serviços elaborados pela 
Secretaria de Saúde:  
 
1 – Considerar DESCREDENCIADO do referido processo da chamada pública referida, a pedido, a Sra. 
LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO ARAUJO, inscrita no CPF sob o n.º 003.004.500-28, com endereço à Rua 
das Castanheiras, n. 259, bairro Nossa Senhora de Fátima, cidade de Penha, Estado de Santa Catarina, CEP 
88.385-000, a partir da presente data, haja vista a forma amigável utilizada. 
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2 – Considerar RESCINDIDO na mesma data, de forma amigável nos termos do inciso II do art. 79 da Lei nº 
8.666/93, o termo de credenciamento nº 029/2022-FMS, cessando, a partir da presente data, todas as 
obrigações e responsabilidades assumidas por ambas as partes. 
 
3 – Considerar prejudicado o prazo de recurso da decisão, determinada pelo inciso I do artigo 109 da Lei 
8.666/93, em face de que o descredenciamento ter ocorrido a pedido (voluntário) da credenciada/contratada. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 

 

Penha/SC, 07 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
               RODRIGO RENAN MEDEIROS                                 LUCIANA OLIVEIRA AZEVEDO ARAUJO 
           Gestor do Fundo Municipal de Saúde                                              DESCREDENCIADA 
                               CONTRATANTE  
 
 

T E S T E M U N H A S 
 

Nome:                                                                                  Nome:  
CPF n.º                                                                                CPF n.º 
 
O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, bem como 
publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 

 
       

  JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração  

 
                   De acordo:  
 

 
VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 

Controladora Geral 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2022 - PMP 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - PMP 

 
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022-PMP 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022-PMP 
MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-PMP 

                                                                                   HOMOLOGADO EM 08/04/2022 

 

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PENHA E A ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE E ASSISTENCIAL DOS 
PESCADORES DO GRAVATÁ - APEG. 

 

O MUNICÍPIO DE PENHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 
83.102.327/0001-00, com sede administrativa na Avenida Nereu Ramos, nº 190, Bairro Centro, na 
cidade de Penha/SC, neste ato representado pela Prefeito, Sr. AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA 
COSTA, doravante denominado partícipe e a ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE E 
ASSISTNECIAL DOS PESCADORES DO GRAVATÁ - APEG, inscrita no CNPJ sob o n. 
17.062.400/0001-24, com sede na Rua Júlia da Costa Flores, nº 940, Bairro Gravatá, endereço 
eletrônico: festa.apeg@gmail.com, sítio www.apegsc.com.br, telefone para contato (47) 3319-1738, na 
cidade de Penha/SC, representada por seu Presidente ISRAEL CLAITON DE LIMA, inscrito no CPF 
sob o nº 004.759.549-39 e do RG nº 4.052.800 SSP/SC, doravante denominado partícipe, em 
observância às disposições da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações e das Leis 
Orçamentárias vigentes e Lei Municipal 3305/2022, resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – Este Termo de Fomento, decorrente da Inexigibilidade do Chamamento Público 001/2022, tem 
por objeto a celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante o Projeto para realização da “28ª edição da 
Festa dos Pescadores do Gravatá", conforme detalhado no Plano de Trabalho, documento anexo ao 
Processo. 

1.2 – O objeto deste Termo de Fomento não consiste, envolve ou inclui, direta ou indiretamente, 
delegação das funções de regulação, fiscalização, de exercício do poder de polícia ou outras atividades 
exclusivas do Estado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1 – São obrigações da administração pública: 
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2.2 – Designar Gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e de 
fiscalização; 

2.3 – Registrar os atos de celebração, alienação, liberação de recursos, acompanhamento e 
fiscalização da execução e a prestação de contas do presente Termo de Fomento; 

2.4 – Orientar a organização da sociedade civil quanto à correta apresentação da prestação de contas, 
tendo como premissas a simplificação e a racionalização dos procedimentos; 

2.5 – Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, independentemente de 
apresentação de prestação de contas devida pela organização da sociedade civil; 

2.5.1 – O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros 
elementos, deverá conter: 

2.5.1.1 – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

2.5.1.2 – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos 
e aprovados no plano de trabalho; 

2.5.1.3 – Valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

2.5.1.4 – Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 
sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos neste Termo de Fomento; 

2.5.1.5 – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomarem em decorrência 
dessas auditorias. 

2.6 – Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso; 

2.7 – Viabilizar o acompanhamento pela Internet do processo de liberação de recursos da parceria 
celebrada; 

2.8 – Manter, em seu sítio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos 
planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento; 

2.9 – Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 
envolvidos na parceria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

3.1 – São obrigações da organização da sociedade civil: 

3.1.1 – Informar ao Município de Penha todas e quaisquer alterações estatutárias, incluindo a de 
composição de sua Diretoria, por ocasião de sua eventual ocorrência; 

3.1.2 – Divulgar, na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que 
exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a administração pública, contendo, no mínimo, 
as seguintes informações: 
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3.1.2.1 – Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração 
pública responsável; 

3.1.2.2 – Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no CNPJ; 

3.1.2.3 – Descrição do objeto da parceria; 

3.1.2.4 – Valor total da parceria e valores liberados; 

3.1.2.5 – Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua 
apresentação e/ou a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo; 

3.1.2.6 – Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da 
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração 
prevista para o respectivo exercício; 

3.1.3 – Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

3.1.4 – Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo de Fomento, não 
se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto ou restrição à sua execução; 

3.1.5 – A prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) 
dias a partir da data de encerramento do evento. 

3.1.5.1 – Manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

3.2 - A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, conforme dispõe os Artigos 11 e seguintes da Lei 13.019/2014 e alterações. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

4.1 – O Gestor deste Termo de Fomento é o agente público responsável pela gestão da parceria 
celebrada, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e 
fiscalização. 

4.2 – Na hipótese de o Gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão 
ou entidade, o administrador público deverá designar novo Gestor, assumindo, enquanto isso não 
ocorrer, todas as obrigações do Gestor. 

4.3 – São obrigações do Gestor: 

4.3.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

4.3.2 – Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 
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recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 
detectados; 

4.3.3 – Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela administração 
pública e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada; 

4.3.4 – Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 
monitoramento e avaliação; 

4.3.5 – Comunicar ao administrador público as situações de inexecução por culpa exclusiva da 
organização da sociedade civil; 

4.4 – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 
administração pública será reembolsada da integralidade do valor, quer seja de forma administrativa, 
quer seja judicial, cabendo as seguintes consequências:  

4.4.1 – Retornar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que 
tenha sido a modalidade ou o título que lhes concedeu o direito de uso de tais bens. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

 

5.1 – Este Termo de Fomento terá vigência condicionada à prestação de contas, contados da data 
final do evento, limitando-se a 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado mediante Termo 
Aditivo, por solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser 
apresentada à administração pública antes do término inicialmente previsto. 

5.2. O Termo de Fomento deverá ser publicado com respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios. 

5.3 – A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pela administração 
pública quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos financeiros, limitada ao exato período 
do atraso verificado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento estão programados 
em dotação orçamentária própria, prevista no Orçamento do exercício de 2022: 

Órgão: 5 - Secretaria da Administração 

Unidade Orçamentária:01 - Departamento Administrativo 

Projeto/Atividade: 2.007 - Funcionamento e Manutenção do Departamento Administrativo 

Elemento: 3.3.39.03.99.00.00.00.000000 – Serviço de Publicidade Legal 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR TOTAL E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

7.1 – Os recursos financeiros para execução do objeto deste Termo de Fomento estão fixados em R$ 
R$ 49.800,00 (Quarenta e nove mil e oitocentos reais) relativos ao presente exercício, à conta da 
dotação alocada no orçamento referido na Cláusula Sexta. 

7.2 – Os recursos financeiros serão transferidos em uma única parcela. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

8.1 – As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso. 

8.2 – Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 
específica. 

8.3 – Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

8.4 – Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária. 

8.5 – Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade de 
pessoa jurídica. 

8.6 – Os saldos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 
em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 
aberto, lastrada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos 
menores que um mês. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

9.1 – O presente Termo de Fomento deve ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as 
cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada um pelas consequências da 
inexecução total ou parcial. 

9.2 – A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos 
que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado 
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a 
exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 

9.2.1 – Datas e locais das atividades, incluindo o registro de divulgação e dos resultados em fotos, 
materiais, estimativa de participantes e outros documentos comprobatórios das atividades realizadas 
e da execução do objeto pactuado. 
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9.3 – O não cumprimento de metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho, resultando na 
não execução do objeto pactuado, implicará na obrigatoriedade de apresentação de relatório de 
execução financeira, com a descrição das receitas e despesas efetivamente realizadas, sua vinculação 
com a execução do objeto e, dentre outros, das seguintes informações e documentos: 

9.3.1 – Extrato da conta bancária específica; 

9.3.2 – Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, discriminação 
dos serviços e dados da organização da sociedade civil; 

9.3.3 – Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 

9.3.4 – Material comprobatório do cumprimento do objeto podendo ser em fotos e outros suportes; 

9.3.5 – Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso. 

9.4 – Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre 
a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. 

9.5 – A administração pública deverá considerar ainda, em sua análise, os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver: 

9.5. 1 – Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria; 

9.5.2 – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento 
e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados 
durante a execução do Termo de Fomento. 

9.6 – Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram 
realizadas, o parecer do Gestor acerca da prestação de contas da parceria celebrada deverá, 
obrigatoriamente, mencionar: 

9.6.1 – Os resultados já alcançados e seus benefícios; 

9.6.2 – Os impactos econômicos ou sociais; 

9.6.3 – O grau de satisfação do público alvo; 

9.6.4 – A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

9.7 – A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do recurso, para fins de 
9.7.1 – O prazo referido no item 9.7 poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que 
devidamente justificado e aprovado pelo Gestor. 

9.7.1.1 – O disposto no item 9.7.1 não impede que a administração pública promova a instauração de 
tomada de contas especial antes do término da prestação de contas, ante evidências de 
irregularidades na execução do objeto. 

9.8 – A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública se dará no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do seu recebimento ou do cumprimento de 
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período, devendo concluir, 
alternativamente, pela: 
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9.8.1 – Aprovação da prestação de contas; 

9.8.2 – Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou rejeição da prestação de contas e 
determinação de imediata instauração da tomada de contas especial. 

9.9 – As prestações de contas serão avaliadas: 

9.9.1 – Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e 
metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 

9.9.2 – Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; 

9.9.3 – Irregulares, quando comprovada quaisquer das seguintes circunstâncias: 

9.9.3.1 – Omissão no dever de prestar contas; 

9.9.3.2 – Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 

9.9.3.3 – Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

9.9.3.4 – Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

9.10 – Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade. 

9.10.1 – O prazo referido no item 9.10 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 
prorrogável, no máximo, por igual período, desde que dentro do prazo que a administração pública 
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação dos resultados. 

9.10.2 – Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve 
adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano 
e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

9.11 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem 
a prestação de contas. 

9.12 - A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, conforme dispõe os Artigos 11 e seguintes da Lei 13.019/2014 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

 

10.1 – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 

11.1 – Para os fins deste Termo de Fomento, consideram-se remanescentes os bens de natureza 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução 
do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

11.2 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 
administrador público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para 
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no Termo e na legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – O presente Termo de Fomento poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer dos 
partícipes, os quais somente responderão pelas obrigações e auferirão as vantagens do tempo em 
participação voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de 
antecedência para a publicidade da intenção rescisória. 

12.2 – Ocorrendo a rescisão, não caberá aos partícipes qualquer direito à reclamação de indenização 
pecuniária, obrigando-os, entretanto, a apresentarem os relatórios das atividades desenvolvidas e a 
prestação de contas, até a data do encerramento do Termo de Fomento, bem como a restituição dos 
valores recebidos, se houver. 

12.3 – A inexecução total ou parcial deste Termo de Fomento por qualquer dos partícipes ensejará sua 
denúncia e rescisão pela parte prejudicada, com as consequências previstas em Lei e neste 
instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

 

13.1 – Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei 
Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações e da legislação específica, a administração 
pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções: 

13.1.1 – Advertência; 

13.1.2 – Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

13.1.3 – Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no subitem 13.1.2. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

14.1 – Deverá ser garantido o livre acesso dos servidores do Município de Penha, do controle interno 
e externo correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes ao presente 
Termo de Fomento, bem como aos locais de execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO 

15.1 – Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Balneário Piçarras/SC, como competente para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Fomento ou de sua participação, que não possam 
ser solucionados administrativamente, bem como para solucionar os litígios que possivelmente 
decorrerem deste instrumento. 

15.2 – Tanto quanto possível, as partes se esforçarão para resolver amistosamente todos os casos 
omissos a este Termo de Fomento. 

Penha/SC, 08 de abril de 2022. 

 

___________________________ 
AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA  

Prefeito Municipal 
 

______________________________ 
Associação Cultural Beneficente e Assistencial dos Pescadores do Gravatá - APEG 

ISRAEL CLAITON DE LIMA 
Presidente 

 
 

T E S T E M U N H A S 
Nome:                                                                                 Nome:  

          C.P.F.                                                                                 C.P.F.  
 
GESTOR DA PARCERIA:_________________________ 
 

O presente Termo encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 

 
 

 
JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 

Secretário de Administração 
 

  De acordo: 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladoria Interna 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 1990

TERMO DE CREDENCIAMENTO N. 036/2022 - FMS
Publicação Nº 3869974
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TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 036/2022 – FMS de 07/04/2022  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 – FMS 

MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022 – FMS 
                                                                                   HOMOLOGADO EM 21/02/2022 

 
 

Por meio do presente instrumento firmado entre o MUNICÍPIO DE PENHA-SC, por meio do Fundo 
Municipal de Saúde, com sede nesta cidade na Avenida Nereu Ramos, nº. 190, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº. 11.680.072/0001-43, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. 
RODRIGO RENAN MEDEIROS, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG 5.101.943 
– SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.037.479-95, residente e domiciliado na Av. Antônio 
Joaquim Tavares, nº 1.536, ap. 303 – Centro – Penha/SC, infra-assinado, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, MARIA DEL ROCIO RUZ RAMIREZ, inscrito no CPF 
sob o nº 065.349.941-86, com endereço eletrônico rocioruz@gmail.com, residente e domiciliado à Rua 
Luiz Unger, nº 215, bairro Praia de Armação do Itapocoroy, cidade de Penha, Estado de Santa 
Catarina, CEP 88.385-000, tel. (47) 9 9688-8273, doravante denominada CREDENCIADA, resolvem 
celebrar o presente Termo de Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, 
objetivando a prestação de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

1.1 - Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas, profissionais médicos, objetivando a prestação 
de serviços de consulta médica de clínico geral, atendendo a demanda da Secretaria Municipal de 
Saúde de acordo com a solicitação nº 1.168/2021 do Fundo Municipal de Saúde, tudo de acordo com 
as condições estabelecidas no edital. 
 

Item  Descritivo  Tipo de 
Unidade  

Quant. Valor 
Unitário  

Valor Total 

01 Consulta Em Clínico Geral UN 20.000 R$ 38.33 R$ 766.600,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO: 
 

2.1 - Os serviços deverão ser realizados por profissionais habilitados, nas dependências das Unidades 
Básicas de Saúde. 
 

2.2 - A CREDENCIADA compromete-se a prestar aos usuários do SUS, tratamento idêntico ao 
dispensado a particulares. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E FORMA DE 
PAGAMENTO: 
 

3.1 - O Fundo Municipal de Saúde de Penha pagará pelos serviços prestados conforme preços 
constantes na Tabela constante no ANEXO II do Edital. 
 
3.2 - Quanto ao processamento, faturamento e forma de pagamento: 
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I – Estas despesas obedecerão às normas contidas na Lei Federal n⁰ 4.320 de 17 de março de 1964 
e o Decreto Municipal n⁰ 3257/2018. 
II – Após o cumprimento dos procedimentos do inciso anterior, a CREDENCIADA emitirá Nota Fiscal 
de Prestação de Serviços. 
III – O pagamento se dará após a efetiva liquidação da despesa, obedecendo a ordem cronológica de 
pagamentos da Tesouraria Municipal. 
IV – O preço máximo previsto para o período de 12 (doze) meses será de R$ R$ 766.600,00 
(Setecentos e sessenta e seis mil e seiscentos reais). 
 
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1 - As despesas referentes ao objeto do presente Termo correrão por conta de dotação orçamentária 
do Fundo Municipal da Saúde. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENHA: 
 

5.1 - Compromete-se a efetuar o pagamento das faturas conforme ordem cronológica de 
pagamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÃO DA CREDENCIADA: 
 

6.1 - A CREDENCIADA é responsável por possíveis danos causados ao MUNICÌPIO de Penha e aos 
usuários do SUS, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos seus serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município. 
 

6.2 - A CREDENCIADA obriga-se a manter, durante a inteira execução do Termo de Credenciamento, 
todas as condições de habilitação e regularidades exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas por ocasião da assinatura do Termo de Credenciamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE: 
 

7.1 - A vigência do Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, podendo mediante aditivo, ser 
prorrogado obedecendo ao limite previsto no artigo 57, inciso II, da Lei n⁰ 8.666/93. 
 

7.2 - A empresa prestará serviços no limite de valor determinado pela Secretaria de Saúde, durante o 
período de Termo de Credenciamento. 
 

7.3 - O referido limite será regulado e controlado pela Secretaria de Saúde, por intermédio de sistema 
de regulação, quando da autorização dos exames a serem realizados, bem como mediante a produção 
apresentada pela CREDENCIADA mensalmente, cabendo a Secretaria de Saúde comunicar, bem 
como a CREDENCIADA, a descontinuidade dos serviços, pelo limite financeiro atingido. 
 
 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: 
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8.1 - Caberá à Secretaria de Saúde a fiscalização dos serviços constantes no Termo de 
Credenciamento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
 

9.1 - O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista no termo de Credenciamento ou 
ainda, a inobservância das previsões legais contidas nos artigos 58, II, 77, 78, I ao III e 86, §1⁰, todos 
da Lei 8.666/93, bem como futuras modificações ou acréscimos pertinentes à Lei que rege os 
contratos, administrativos, acarretará para o Município de Penha, o direito de rescindi-lo. Poderá, 
ainda, o Fundo Municipal de Saúde de Penha a seu exclusivo critério, oportunidade e conveniência, 
rescindir unilateralmente o Termo de Credenciamento, devendo para isso, avisar a CREDENCIADA 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

9.2 - A CREDENCIADA deverá comunicar, por escrito e com justificativa, a CONTRATANTE, qualquer 
fato superveniente que acarrete o descredenciamento, mediante aviso prévio mínimo de 30 (trinta) 
dias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 

10.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste processo, erros ou atrasos 
na execução do objeto e quaisquer outras irregularidades, o MUNICÍPIO poderá, isolada ou 
cumulativamente, respeitado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 
penalidades. 
 

I – Advertência: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha 
concorrido; 
II – Multa Moratória: de 2% (dois por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da obrigação 
não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso injustificado; 
III – Multa Compensatória: nas seguintes ocorrências: 
 

a) de 20% (vinte por cento) do total de preços registrados, caso haja recusa em assinar o contrato. 
b) de 20% (vinte por cento) sobre o valor do (s) exame (s) não entregue (s) – observando-se que, 
independentemente da data de emissão do documento fiscal da empresa, a efetividade da prestação 
do serviço se dará no momento em que é atestado o recebimento e totalidade dos exames realizados, 
via Relatório apresentado pela empresa e aceito, hipótese esta caracterizada, conforme o caso, como 
inexecução parcial ou total do ajuste. 
c) de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado pelo inadimplemento de quaisquer outras 
cláusulas, também podendo caracterizar inexecução parcial ou total do ajuste, dependendo do caso. 
 

Parágrafo único: Nos termos do § 3° do art. 86 e do § 1° do art. 87 da Lei n° 8.666/93, a multa, caso 
aplicada após o regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido 
à empresa detentora, e ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em conformidade com a 
legislação específica. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO: 
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11.1 - Fica eleito o foro da cidade de Balneário Piçarras/SC, com expressa renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente 
instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos. 
 
Penha/SC, 07 de abril de 2022. 
 
 
 

 
           RODRIGO RENAN MEDEIROS                  MARIA DEL ROCIO RUZ RAMIREZ 
           Secretário Municipal de Saúde                                       CREDENCIADA 
                    CONTRATANTE                                                      
 
 

T E S T E M U N H A S 
 
 
 
Nome:                                                                                  Nome:  
C.P.F.  nº                                                                              C.P.F.  
 
 
O presente Contrato encontra-se registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração, 
bem como publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
 
 
 
 

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA 
Secretário de Administração 

 
De acordo: 
 
 
 
 

VIVIANE NARSIRA SOARES LEITE 
Controladora geral 
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Peritiba

prefeitura

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 49/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2022
Publicação Nº 3871818

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br a PRI-
MEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital de Processo Licitatório nº 49/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 09/2022.
Demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail 
compras@peritiba.sc.gov.br.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 50/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022
Publicação Nº 3871825

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br a PRI-
MEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital de Processo Licitatório nº 50/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 10/2022.
Demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail 
compras@peritiba.sc.gov.br.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 51/2022, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2022
Publicação Nº 3871828

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br a PRI-
MEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital de Processo Licitatório nº 51/2022 Inexigibilidade de Licitação nº 11/2022.
Demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail 
compras@peritiba.sc.gov.br.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

http://www.peritiba.sc.gov.br
mailto:compras@peritiba.sc.gov.br
http://www.peritiba.sc.gov.br
mailto:compras@peritiba.sc.gov.br
http://www.peritiba.sc.gov.br
mailto:compras@peritiba.sc.gov.br
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AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 52/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
Publicação Nº 3871834

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Peritiba torna público para conhecimento dos interessados que está disponível no site http://www.peritiba.sc.gov.br a PRI-
MEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital de Processo Licitatório nº 52/2022 Tomada de Preços nº 07/2022.
Demais informações, poderão ser solicitadas junto ao Departamento de Licitações do Município de Peritiba, fone (49) 3453-1122 ou e-mail 
compras@peritiba.sc.gov.br.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO PL Nº 04/2022 IL Nº 01/2022 - FMS
Publicação Nº 3871541

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de ingressos simples adulto em piscinas com água 
termal para atividades de hidroginástica para munícipes com idade igual ou superior a 60 anos.

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA, CNPJ nº 83.076.315/0001-40, R$ 51.600,00 (Cinquenta e um mil e seiscentos reais).

Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o objeto Processo Licitatório nº 
04/2022, Inexigibilidade n° 01/2022 do Fundo Municipal de Saúde de Peritiba – FMS.

Peritiba – SC., 29 de abril de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO PL Nº 31/2022 PE Nº 03/2022
Publicação Nº 3871979

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma escavadeira hidráulica, sobre esteiras, nova, ano 2022, destinada a Secre-
taria Municipal de Agricultura, Industria, Comércio e Meio Ambiente, em atendimento ao Convênio/MAPA nº 914009/2021 - Plataforma + 
Brasil nº 530737/2021, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ nº 29.644.666/0001-64, R$ 855.000,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).

Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o objeto Processo de Licitação nº 
31/2022 Pregão Eletrônico nº 03/2022.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO PL Nº 32/2022 CP Nº 01/2022
Publicação Nº 3871674

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

http://www.peritiba.sc.gov.br
mailto:compras@peritiba.sc.gov.br
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OBJETO: O Objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 
e Cooperativas da Agricultura Familiar para atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino que ofertam a Edu-
cação Infantil (creche) e Ensino Fundamental para o 2° quadrimestre de 2022, de acordo com as prerrogativas do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, conforme relação constante no anexo I deste edital.

COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PERITIBA - COPAFAPER, CNPJ 08.845.351/0001-05, Valor: R$ 42.623,70 
(Quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o objeto Chamada Pública nº 
01/2022 – Processo Licitatório nº 32/2022.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO PL Nº 36/2022 PR Nº 13/2022
Publicação Nº 3871311

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022, 
conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA, CNPJ N° 42.178.454/0001-05, R$ 62.933,05 (sessenta e dois mil, novecentos e trinta e 
três reais e cinco centavos).
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA, CNPJ N° 83.573.212/0006-08, R$ 35.473,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e 
setenta e três reais).
PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA EPP, CNPJ n° 85.102.986/0001-63, R$ 16.224,85 (Dezesseis mil duzentos e vinte e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos).
PERITIBA MASSAS CASEIRAS LTDA ME, CNPJ n° 20.676.420/0001-08, R$ 6.879,00 (Seis mil oitocentos e setenta e nove reais).
MERCADO POLIANE LTDA, CNPJ n° 00.070.364/0001-48, R$ 41.611,10 (Quarenta e um mil, seiscentos e onze reais e dez centavos).

Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o Processo Licitatório nº 36/2022, 
Pregão Presencial n° 13/2022.

Peritiba – SC., 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PL Nº 04/2022 IL Nº 01/2022 - FMS
Publicação Nº 3871563

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, comunica a homologação do Processo Licitatório nº 04/2022, Inexigibilidade n° 01/2022 do Fundo 
Municipal de Saúde de Peritiba.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de ingressos simples adulto em piscinas com água 
termal para atividades de hidroginástica para munícipes com idade igual ou superior a 60 anos.

COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA, CNPJ nº 83.076.315/0001-40, R$ 51.600,00 (Cinquenta e um mil e seiscentos reais).

Peritiba – SC., 29 de abril de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PL Nº 31/2022 PE Nº 03/2022
Publicação Nº 3871980

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, comunica a homologação do Processo Licitatório nº 31/2022, Pregão Eletrônico n° 03/2022.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de uma escavadeira hidráulica, sobre esteiras, nova, ano 2022, destinada a Secre-
taria Municipal de Agricultura, Industria, Comércio e Meio Ambiente, em atendimento ao Convênio/MAPA nº 914009/2021 - Plataforma + 
Brasil nº 530737/2021, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital.

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA, CNPJ nº 29.644.666/0001-64, R$ 855.000,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil reais).

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PL Nº 32/2022 CP Nº 01/2022
Publicação Nº 3871676

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, comunica a homologação do Chamada Pública nº 01/2022 – Processo Licitatório nº 32/2022.

OBJETO: O Objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural 
e Cooperativas da Agricultura Familiar para atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino que ofertam a Edu-
cação Infantil (creche) e Ensino Fundamental para o 2° quadrimestre de 2022, de acordo com as prerrogativas do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE, conforme relação constante no anexo I deste edital.

COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE PERITIBA - COPAFAPER, CNPJ 08.845.351/0001-05, Valor: R$ 42.623,70 
(Quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, usando das atribuições que lhes são conferidas, resolve ADJUDICAR o objeto Chamada Pública nº 
01/2022 – Processo Licitatório nº 32/2022.

Peritiba – SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PL Nº 36/2022 PR Nº 13/2022
Publicação Nº 3871343

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Paulo José Deitos, Prefeito Municipal, comunica a homologação do Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022, 
conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA, CNPJ N° 42.178.454/0001-05, R$ 62.933,05 (sessenta e dois mil, novecentos e trinta e 
três reais e cinco centavos).
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA, CNPJ N° 83.573.212/0006-08, R$ 35.473,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e 
setenta e três reais).
PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA EPP, CNPJ n° 85.102.986/0001-63, R$ 16.224,85 (Dezesseis mil duzentos e vinte e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos).
PERITIBA MASSAS CASEIRAS LTDA ME, CNPJ n° 20.676.420/0001-08, R$ 6.879,00 (Seis mil oitocentos e setenta e nove reais).
MERCADO POLIANE LTDA, CNPJ n° 00.070.364/0001-48, R$ 41.611,10 (Quarenta e um mil, seiscentos e onze reais e dez centavos).
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Peritiba – SC., 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 10/2022 - FMS
Publicação Nº 3871602

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do Processo Licitatório Processo Licitatório nº 04/2022, Inexigibilidade de licitação n° 01/2022.

Objeto O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de ingressos simples adulto em piscinas com água 
termal para atividades de hidroginástica para munícipes com idade igual ou superior a 60 anos.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022
Contratada: COMPANHIA HIDROMINERAL DE PIRATUBA.
CNPJ: 83.076.315/0001-40.
Valor R$ 51.600,00 (Cinquenta e um mil e seiscentos reais).
Data de Vigência: 29/04/2022 até 30/12/2022.

Município de Peritiba – SC., em 29 de abril de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 67/2022
Publicação Nº 3871365

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2022
Contratada: ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA.
CNPJ n° 42.178.454/0001-05.
Valor: R$ 62.933,05 (Sessenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e cinco centavos).
Data de Vigência: 02/05/2022 até 31/08/2022.

Município de Peritiba – SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 68/2022
Publicação Nº 3871431

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022
Contratada: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA.
CNPJ n° 83.573.212/0006-08.
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Valor: R$ 35.473,00 (Trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais)
Data de Vigência: 02/05/2022 até 31/08/2022.

Município de Peritiba – SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 69/2022
Publicação Nº 3871483

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2022
Contratada: PADARIA E LANCHERIA PERITIBA LTDA EPP.
CNPJ n° 85.102.986/0001-63.
Valor: R$ 16.224,85 (Dezesseis mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
Data de Vigência: 02/05/2022 até 31/08/2022.

Município de Peritiba – SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 70/2022
Publicação Nº 3871494

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 70/2022
Contratada: PERITIBA MASSAS CASEIRAS LTDA ME.
CNPJ n° 20.676.420/0001-08.
Valor: R$ 6.879,00 (Seis mil oitocentos e setenta e nove reais).
Data de Vigência: 02/05/2022 até 31/08/2022.

Município de Peritiba – SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 71/2022
Publicação Nº 3871508

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE PERITIBA
EXTRATO DE CONTRATO

Dados do pelo Processo Licitatório nº 36/2022, Pregão Presencial n° 13/2022.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios para merenda escolar para o 2º quadrimestre de 2022.

Dados do Contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022
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Contratada: MERCADO POLIANE LTDA.
CNPJ n° 00.070.364/0001-48.
Valor: R$ 41.611,10 (Quarenta e um mil, seiscentos e onze reais e dez centavos).
Data de Vigência: 02/05/2022 até 31/08/2022.

Município de Peritiba – SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

PORTARIA 273/2022
Publicação Nº 3870674

PORTARIA N° 273/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora ROSELEI DA SILVA PISSAIA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, Grupo 4, Nível 15, Classe "E”, Afasta-
mento Para Tratamento de Saúde, no dia 02 de maio de 2022 no período vespertino, conforme atestado médico anexo, em conformidade 
com (o art. 101, Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, de 02 de dezembro de 
1999 - Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 02 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
02/maio/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 274/2022
Publicação Nº 3870676

PORTARIA N° 274/2022
CONCEDE FÉRIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, de 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1.º Conceder ao Servidor EDILSON ROBERTO FRAUENDORF, ocupante do cargo efetivo de MOTORISTA, Grupo 1, Nível 7, Classe “F”, 
vem mui respeitosamente requerer a Vossa Excelência se digne conceder 30 (trinta) dias de férias, no período de 17/05 a 15/06/2022, rela-
tivas ao período aquisitivo de 01/03/2021 a 28/02/2022, em conformidade com (Título II - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
DO MUNICÍPIO, Capítulo IV - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, Seção III - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS) Art. 28, Parágrafo 2.º, 
Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Peritiba de 16 de dezembro de 2009 e (Título II - DOS DIREITOS E VANTAGENS, Capítulo V - DOS 
BENEFÍCIOS, Seção I - DAS FÉRIAS) Art. 68, Do Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais de 02 de dezembro de 1999.

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

CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICÍPIO DE PERITIBA-SC., 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal
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Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
03/maio/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças

PORTARIA 275/2022
Publicação Nº 3870677

PORTARIA N° 275/2022
CONCEDE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITIBA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 111, 
Inciso X, da Lei Orgânica do Município de Peritiba, em 16 de dezembro de 2009.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora LAIS EDUARDA STALLBAUM PETTER FINGER, ocupante do cargo efetivo de SERVENTE DE SERVIÇOS INTER-
NOS, Grupo 1, Nível 1, Classe "C", Afastamento Para Tratamento de Saúde, nos dias 02 a 06 de maio de 2022, conforme atestado médico 
anexo, em conformidade com (o art. 101, Seção II- DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, Capítulo VII - DAS LICENÇAS) Lei n.º 1223, 
de 02 de dezembro de 1999 - Estatuto Dos Funcionários Públicos Municipais.

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

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

MUNICIPIO DE PERITIBA-SC., em 03 de maio de 2022.

PAULO JOSÉ DEITOS
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado no Mural de Atos
Da Prefeitura Municipal de Peritiba em
03/maio/2022.

IVETE FRANCISCA FINGER
Secretária de Administração e Finanças
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Petrolândia

prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2021
Publicação Nº 3867890

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1A1FC4C9A36A9E4881E233D7784C3C7AC5A8D3A9
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021
1º Termo Aditivo ao Contrato que entre si celebram o Município de Petrolândia, e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ: 
00.456.865/0001-67. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS 
DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO ILIMITADO DE USUÁRIOS. Data: 03/05/2022. Aditivo de Valor. Vigência: 03/05/2022 a 24/08/2022. 
Petrolândia, 04 de maio de 2022. Irone Duarte – Prefeito Municipal.
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Pinhalzinho

prefeitura

RESOLUÇÃO 05 CMAS 2022
Publicação Nº 3868139

Resolução CMAS n. º 005/2022 de 22 de abril de 2022.
Dispõe sobre a revogação da Resolução CMAS n. º 016/2020 de 11 de setembro de 2020.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhalzinho, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n. º 2.247 de 
01 de novembro de 2011, em reunião ordinária realizada em 22 de abril de 2022.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 1.578, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021, que altera os arts. 1º, 8º e 9º do Decreto nº 1.371, de 2021, 
que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas 
virais, para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19, e estabelece outras providências. Em seu artigo 1º: Fica declarado estado 
de calamidade pública em todo o território catarinense, para fins de enfrentamento da pandemia de COVID-19, até 31 de março de 2022."

RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Resolução CMAS n. º 016/2020 de 11 de setembro de 2020, que estabelece os critérios para concessão de benefício 
eventual em situação de calamidade pública e emergencial em decorrência da epidemia do Covid-19.

Art. 2º - Voltando a vigorar a Resolução CMAS nº 13 de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre critérios para a concessão de benefí-
cios eventuais pela Política Municipal de Assistência Social no município de pinhalzinho e dá outras providências e a Resolução CMAS n.º 
009/2021 de 05 de maio de 2021, que dispõe sobre critérios e prazos para a concessão dos benefícios eventuais em razão de vulnerabilidade 
temporária no âmbito da Política Municipal de Assistência Social.

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

Pinhalzinho, SC, 22 de abril de 2022.

VERIDIANE STEFFENS CRESPIN DA ROSA
Presidente do CMAS
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RESOLUÇÃO 06 CMAS 2022
Publicação Nº 3868128

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS 
PINHALZINHO – SC 

 
Resolução CMAS n. º 006/2022 de 22 de abril de 2022. 

 
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação e Aplicação do 
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil 
– IGD/PAB referente ao exercício de 2022. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhalzinho, no uso de suas 

atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n. º 2.247 de 01 de novembro de 2011; 
em reunião ordinária realizada no dia 22 de abril de 2022, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação e Aplicação do Índice de Gestão Descentralizada – 

do Programa Auxilio Brasil – IGD/PAB para o ano de 2022, conforme segue: 
 
Valores do IGD/PAB previstos no orçamento 2022 (superávit + valores a serem 

recebidos no exercício de 2022): R$ 36.000,00 (trinta e seis mil), sendo divididos em 50% 
(cinquenta por cento) Investimento e 50% (cinquenta por cento) Custeio. 

 
AÇÕES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 
 

 
METAS 

 

 
VALOR 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

CATEGORIA 
(Investimento/Cu

steio) 
 
 
 
Destinação de 3% 
ao CMAS: 

 
*Aquisição de 
combustível e 
material de 
expediente (CMAS). 

 
 
 
 
 

R$ 1.100,00 

• Compromisso com 
o Controle Social do 
PAB e do Cadastro 
Único; 

 

• Realização de 
visitas domiciliares 
para averiguação de 
denúncias sobre 
recebimento irregular 
de benefícios. 
 

• Transporte dos 
usuários da assistência 
social   para as 
reuniões do CMAS.  

 
 

 
 
 

Custeio 

 
 
 
Capacitação para 
equipe que atuam 
no Cadastro único e 
Programa Auxilio 
Brasil. 

 
 
 
 

R$ 3.000,00 

• Custeio de 
inscrições, passagens 
aéreas, terrestres, 
hospedagem, 
transporte e serviço de 
alimentação completa 
ou pagamento de 
diárias para técnicos 

 
 
 
 
 

Custeio 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2005

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS 
PINHALZINHO – SC 

municipais a serviço do 
PAB e do Cadastro 
Único, inclusive de 
integrantes da 
Comissão Intersetorial 
do PAB e do Cadastro 
Único. 

 
Aquisição de 
equipamentos de 
informática para 
registro de 
condicionalidades; 
 
Aquisição de 
mobiliários, 
eletrônicos 
necessários para 
adequação da 
estrutura de 
atendimento as 
famílias. 
 
Aquisição de 
equipamentos e 
mobiliários 
permanentes para 
arquivamento de 
documentos. 

 
 
 
 
 
 

R$ 18.000,00 
(aquisição 
conforme 

disponibilidade 
dos recursos). 

• Promoção de ações 
de informação e 
sensibilização das 
famílias em relação à 
sua autonomia no uso 
do benefício, a 
importância da 
frequência à escola e 
do acompanhamento 
da saúde; 
 

• Realização de 
atividades com as 
famílias e a 
comunidade sobre 
quem pode ser 
incluído no Cadastro 
Único e quem tem 
direito a receber o 
benefício do Auxilio 
Brasil; 

 

• Mobiliário utilizado 
para arquivamento de 
documentos; 

 

• Itens necessários 
para garantia do 
acompanhamento das 
condicionalidades do 
PAB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento/ 
custeio 

 
Materiais de 
expediente, EPIs, 
pedagógicos e para 
oficinas de 
atividades remota 

 

 
 
 

R$ 2.000,00 

• Material utilizado em 
atendimentos as 
famílias no processo de 
inscrição e ou 
atualização cadastral; 
 

• Materiais utilizados 
em oficinas presencias e 
ou remotas. 

 
 
 
 

Custeio 

 
Aquisição de 
gêneros 

 
R$ 3.900,00 

• Gêneros alimentícios 
utilizados para a 
preparação de lanches a 

 
Custeio 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS 
PINHALZINHO – SC 

alimentícios e 
lanches. 

 

serem servidos nos 
encontros das famílias 
beneficiarias do 
programa Auxilio Brasil 
(PAB). 

 
Contratação de 
profissional para 
desenvolver 
oficinas. 

 
 

R$ 8.000,00 

• Promover oficinas de 
qualificação profissional 
e ou oficinas temáticas 
com as famílias 
beneficiárias do 
Programa Auxilio Brasil. 

 
 

Custeio 

 
 

APROVAÇÃO DO CMAS 
 

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social é favorável à destinação dos 
recursos conforme descrito no Plano de Ação e aplicação. 

 
DE ACORDO: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Data da assembleia de deliberação: 22/04/2022 

Nome do Presidente: VERIDIANE STEFFENS CRESPIM DA ROSA 

 
 
 Art. 2º - Esta resolução entra em vigor, na data de sua publicação. 

 
 

Pinhalzinho, SC, 22 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

VERIDIANE STEFFENS CRESPIM DA ROSA 
Presidente do CMAS 
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RESOLUÇÃO 07 CMAS 2022
Publicação Nº 3868142

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS 
PINHALZINHO – SC 

 
Resolução CMAS n. º 007/2022 de 22 de abril de 2022. 

 
Dispõe sobre a alteração do Plano de Ação para 
Acolhimento/Atendimento de Imigrantes em Situação de 
Vulnerabilidade Decorrente de Fluxo Migratório por Crise 
Humanitária do município de Pinhalzinho/SC. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Pinhalzinho, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2.247 de 01 de novembro de 2011, em reunião 
ordinária  realizada em 22 de abril de 2022; 
 

COSIDERANDO o Decreto  Federal nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, que  
reconhece a situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo imigratório provocado por crise 
humanitária na República  Bolivariana da Venezuela;  

 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018 que dispõe sobre medidas 

de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade 
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária; 
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 2 da Comissão Intergestores Tripartite/CIT, de 24 de 
dezembro de 2019 - que pactua o reconhecimento da situação de vulnerabilidade por crise 
humanitária em todo território nacional para fins de cofinanciamento federal do Serviço de 
Proteção em situações de Calamidade Pública e de Emergências; 
 

CONSIDERANDO a Portaria MC nº 641, de 09 de julho de 2021 – o qual dispõe sobre o 
repasse emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais nos 
municípios que recebem contingente de imigrantes e refugiados oriundos defluxo migratório 
provocado por crise humanitária agravada pela situação de Emergência em Saúde Pública 
decorrente do novo coronavírus, Covid-19; 
 

CONSIDERANDO a Portaria MC nº 723, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre 
o repasse emergencial de recursos federais para a oferta de ações socioassistenciais nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais receberam e receberão migrantes e refugiados 
oriundos de fluxo migratório provocado por crise humanitária agravada pela situação de 
Emergência em Saúde Pública decorrente do novo coronavírus, Covid-19; 

 
CONSIDERANDO apontamentos recebidos por e-mail na data de 06 de abril de 2022 

da Sra. Bárbara Pereira dos Cravos, Analista Técnica de Políticas Sociais da Assessoria Especial 
para Assuntos de Imigrações, do Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria 
Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania.  
    
               RESOLVE: 
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Art. 1º - Aprovar a alteração/adequação do Plano de Ação para 
Acolhimento/Atendimento de Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade decorrente de Fluxo 
Migratório provocado por Crise Humanitária do município de Pinhalzinho/SC, conforme Plano 
em anexo. 

 
Art. 2º - Fica o Conselho Municipal de Assistência Social responsável por acompanhar 

e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos 
repassados por meio da Portaria MC nº 723, de 21 de dezembro de 2021.  
 

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

Pinhalzinho, SC, 22 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

VERIDIANE STEFFENS CRESPIM DA ROSA 
Presidente do CMAS 
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Pinhalzinho/SC, janeiro de 2022.  

Plano de Ação  

para Acolhimento/Atendimento de Imigrantes 

em Situação de Vulnerabilidade Decorrente 

de Fluxo Migratório por Crise Humanitária 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Prefeitura Municipal 

Município: Pinhalzinho/SC 

Nome do Gestor Municipal (Prefeito): Mário Afonso Woitexen 

Porte do Município:  Pequeno Porte I      

                                                      

Endereço da Prefeitura: 

Avenida: São Paulo  

Bairro:  Centro                  Número: 1.615 

CEP:   8987-000               Telefone: (49) 3366 6600 

E-mail: contato@pinhalzinho.sc.gov.br       Site: https://pinhalzinho.atende.net/cidadao 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor Municipal: Ivone Salete Orso 

Endereço da Secretaria: 

Avenida: Porto Alegre 

Bairro: Nova Divinéia          Número: 715 

CEP: 89870-000                   Telefone: (49) 3366 6675 

E-mail: social@pinhalzinho.sc.gov.br          Site: https://pinhalzinho.atende.net/cidadao 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO 

AOS IMIGRANTES 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

O Brasil possui uma população com enorme diversidade étnico-racial, construída a 

partir de ondas subsequentes de migração, originárias de todos os cantos do planeta. Na 

formação do povo brasileiro, além dos povos indígenas, estão desde os africanos escravizados 

de 1500 até 1900 (calcula-se que foram 4,8 milhões), até os italianos e japoneses que aqui 

aportaram a partir do final do século 19 e cujos descendentes são os mais numerosos fora do 

país de origem, passando por alemães, espanhóis e, mais recentemente, haitianos, bolivianos, 

angolanos, congoleses, sírios, argentinos e venezuelanos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil garante que “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. ” 

Além da Constituição, o país também possui uma legislação moderna e considerada 

referência mundial em proteção e amparo às pessoas migrantes, respaldadas principalmente 

pela Lei de Migração nº 13.445/2017 e pela Lei de Refúgio nº 9.474/1997. Essas leis, além de 

esclarecerem os direitos e deveres de pessoas migrantes, têm a intenção de desburocratizar a 

emissão de documentos, de modo a viabilizar a regularização migratória e facilitar o acesso 

dessas pessoas aos seus direitos e aos serviços públicos essenciais.  

Também pela legislação brasileira, pessoas migrantes com situação documental regular 

têm acesso aos mesmos direitos civis, sociais e econômicos básicos que brasileiros, inclusive à 

emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, abertura de conta bancária e registro 

como Microempreendedor Individual (MEI), estando aptas a se tornarem atores ativos no 

mercado de trabalho nacional. 

Assim, o presente Plano de Ação foi elaborado com o objetivo de proporcionar o 

acolhimento em caráter provisório à estes imigrantes e refugiados, que num primeiro momento, 

encontram-se em situação de vulnerabilidade temporária no município de Pinhalzinho/SC, por 

meio de ações que lhes ofereçam condições de acolhida humanizada, inserção nos serviços 
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socioassistenciais, bem como respeito aos direitos humanos básicos e dignidade humana, em 

articulação com as demais secretarias Municipais e Organizações da Sociedade Civil.  

A Lei 13.445 de 24/05/17, em seu art. 4º, reconhece os direitos e deveres do migrante e 

assegura ser garantida a este, no território nacional, condição de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem 

como são assegurados ainda nos incisos: VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de 

assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da 

nacionalidade e da condição migratória; XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante 

declaração de hipossuficiência, na forma de regulamento”.  

Deste modo, dá-se um passo importante no sentido de organizar a atenção a população 

imigrante, tendo como perspectiva central os Direitos Humanos, considerando a particularidade 

da situação do sujeito e suas famílias, bem como as necessidades sociais apresentadas durante 

as demandas de atendimento. O compromisso com a construção deste Plano de Ação nos coloca 

na condição daqueles que escolheram assumir que esta “questão social” requer políticas 

públicas que possam dar respostas, por meio da garantia de direitos, que num momento 

circunstancial da vida destes sujeitos preservem, sobretudo, a sua dignidade humana. 

 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

• POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS), 2004. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE OUTUBRO DE 2004 (DOU 28/10/2004) – Trata 

da Política Nacional de Assistência Social. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 do CNAS, que institui a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e define entre as provisões dos serviços 

de proteção social de alta complexidade a promoção de apoio e proteção à população atingida 
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pelas situações de migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições 

de autossustento. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 17, DE 20 DE JUNHO DE 2011 – Ratifica as equipes de Referência 

de Nível Superior definidas pela Norma Operacional de Recursos Humanos. 

 

• Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS  

aprovadas, pelas Resoluções nº 33, de 12 de dezembro de 2012. 

 

•  Política Nacional de Assistência Social -  PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 

15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS que estabelecem, 

no âmbito dos serviços de Proteção Social Especial, o atendimento às situações de risco pessoal 

e social, em especial às situações de rompimento de vínculos comunitários, o que exige soluções 

protetivas mais flexíveis.  

 

• Portaria GM/MDS Nº 90, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013 – Dispõe sobre os 

parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para oferta do Serviço de 

Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 9, DE 15 DE ABRIL DE 2014 – Ratifica e reconhece as ocupações 

e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica Recursos 

Humanos do SUAS – NOB –RH/SUAS. 

 

• Lei n. 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017 – Institui a Lei de Imigração. 

 

• Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018 que dispõe sobre medidas de assistência 

emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo 

migratório provocado por crise humanitária. 

 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2015

• Decreto nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018 que reconhece a situação de 

vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária da República 

Bolivariana da Venezuela. 

 

• RESOLUÇÃO Nº 2, DE 24 de dezembro de 2019- que Pactua o reconhecimento da 

situação de vulnerabilidade por crise humanitária em todo território nacional para fins de 

cofinanciamento federal do Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e de 

Emergências. 

 

• Portaria no 641, de 09 de julho  de 2021- Dispõe sobre o repasse emergencial de 

recursos federais paraa execução de ações socioassistenciais nos municípios querecebem 

contigente de imigrantes e refugiados oriundos defluxo migratório provocado por crise 

humanitária agravada pelasituação de Emergência em Saúde Pública decorrente do 

novocoronavírus, Covid-19 

 

• Lei Municipal nº 2.242 de 13 de outubro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação 

da concessão de benefícios eventuais pela Política Municipal de Assistência Social e da outras 

providências; 

 

• Resolução CMAS nº 13 de 12 de dezembro de 2016, que dispõe sobre critérios para 

a concessão de benefícios eventuais pela Política Municipal de Assistência Social no município 

de pinhalzinho e dá outras providências. 

 

• Resolução CMAS n.º 009/2021 de 05 de maio de 2021, que dispõe sobre critérios e 

prazos para a concessão dos benefícios eventuais em razão de vulnerabilidade temporária no 

âmbito da Política Municipal de Assistência Social. 
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4. DIAGNÓSTICO 
 

Nos últimos 11 anos o Município de Pinhalzinho notou grande crescimento 

populacional. A última estimativa, fornecida pelo site do IBGE Cidades, indica que em 2021 a 

população de Pinhalzinho era de 21.103 pessoas. Sendo que dados dos cadastros da Secretaria 

Municipal de Saúde indicam uma população ainda maior, de 22.039 pessoas.   

Considerando apenas os dados do IBGE, o comparativo entre a população do Munícipio 

em 2010 e a estimativa para 2021, indicam um aumento populacional de 29,21% nos últimos 

11 anos. Percentual de crescimento muito maior do que do Brasil, 8,99% e de Santa Catarina, 

17,44%, no mesmo período. Ou seja, em pouco tempo, Pinhalzinho deparou-se com o aumento 

de quase 1 terço de sua população, se comparado com 2010.  

Para tanto, é possível observar, considerando os atendimentos das diferentes políticas 

públicas, que um número significativo de famílias oriundas de municípios da região, mas 

principalmente de outros estados e também de outros países passaram a residir em Pinhalzinho.  

Se considerarmos apenas a população imigrante, dados do cadastro da Secretaria de 

Assistência Social apontam que no início do ano 2020 contávamos com o número de 22 (vinte 

e dois) imigrantes cadastrados. Em janeiro de 2021 eram 152 (cento e cinquenta e dois) 

imigrantes, e um ano após, em janeiro de 2022 contamos com 515 imigrantes cadastrados. 

Supõe-se também que este aumento de imigrantes em nosso município deve-se às questões de 

facilidade de acesso, já que nos situamos em uma região de fronteira, além da sabida crise 

social, econômica e humanitária enfrentada pela Venezuela e por outros países.  

Ou seja, verificamos um aumento de 363 (trezentos e sessenta e três) imigrantes no 

período de 12 (onze) meses. Destes, a grande maioria é de origem Venezuelana, 425 

(quatrocentos e vinte e cinco); seguidos de Haitianos, 56 (cinquenta e seis); Paraguaios, 15 

(quinze); Argentinos, 8 (oito); Uruguaios, 4 (quatro); Colombianos, 2 (dois); Cubanos, 2 (dois); 

Peruanos, 2 (dois); e  Senegaleses, 1 (um).  
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5. PÚBLICO ALVO 
 

Imigrantes e/ou refugiados oriundos do fluxo migratório, em razão da crise econômica 

e política do país e outras questões de ordem social que afetaram esta população, e que já se 

encontram em nosso município, totalizando o número de 425 imigrantes venezuelanos.   

 

6. OBJETIVO GERAL 
 

Ofertar acolhida/ atendimento, com provisões materiais, referenciamento a equipe 

técnica para escuta qualificada, encaminhamentos, acompanhamento e orientações aos 

imigrantes em situação de vulnerabilidade no município de Pinhalzinho/SC. 

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contribuir para inserção do usuário na rede socioassistencial e o acesso aos serviços e 

benefícios garantidos por lei; 

• Articular com a rede de políticas públicas relacionadas para prover as necessidades 

detectadas (saúde, educação, trabalho, esporte, cultura etc...); 

• Articular com atores estratégicos para a promoção e o acesso ao mundo do trabalho e 

inclusão social; 

• Promover a participação social do migrante e o acesso ao mercado de trabalho; 

• Promover o cadastramento de todo o migrante que adentrar território municipal, sendo ele 

usuário ou não, da Política de Assistência Social; 

• Promover a segurança alimentar; 

• Promover o direito do imigrante ao trabalho com vistas à igualdade de tratamento e de 

oportunidades em relação aos demais trabalhadores, inclusão no mercado formal, e 

fomentar o empreendedorismo. 

• Promover o respeito à diversidade e à interculturalidade; 
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• Promover o direito do imigrante ao trabalho com vistas à igualdade de tratamento e de 

oportunidades em relação aos demais trabalhadores, inclusão no mercado formal, e fomentar 

o empreendedorismo. 

• Assegurar alojamento temporário em condições dignas e de segurança, para situação de rua 

e de risco;  

• Assegurar acolhida digna, ofertando serviços de orientação, encaminhamentos, adaptação à língua e 

legislações brasileiras;   

 

 

7. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Brasil sente o reflexo dos agravos sociais e políticos decorrentes da crise humanitária 

da Venezuela, e conforme dados do Subcomitê Federal para Interiorização e do Comitê Federal 

de Assistência Emergencial, já foram interiorizados para várias unidades da federação mais de 

49 mil  imigrantes venezuelanos, até julho de 2020.  Embora com o fechamento da fronteira, 

provocada pela pandemia pela Covid19 tenha reduzido o quantitativo de imigrantes abrigados 

nas cidades de Pacaraima, Boa Vista e Manaus, os cenários indicam que ao abrir a fronteira 

esse número tende a crescer novamente, o que, certamente aumentará  fluxo de deslocamentos 

para todo o Brasil.   

As motivações apresentadas pelos imigrantes atendidos, e que justificam sua entrada no 

país são “buscar condições para manutenção dos familiares em seu lugar de origem”; “melhoria 

das condições de vida dos filhos”; “fugir da fome”; “busca pelo mercado de trabalho”, dentre 

outros. 

O fluxo migratório de venezuelanos que se instalou no Brasil nos últimos anos já é 

classificado por alguns estudiosos e jornalistas como êxodo ou diáspora (transferência 

permanente de povos de um lugar para outro), esse fato é reconhecido mundialmente como 

crise humanitária, a qual se caracteriza pela fome generalizada, a ausência de acesso a 

medicamentos e serviços básicos e a perda de renda - uma interpretação que pode caracterizar 
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a população que tem fugido da Venezuela por conta da crise econômica, política e social em 

que está imerso o país.  

Ainda que os dados apresentados representem um número enorme de refugiados que 

adentraram o território brasileiro, não é possível ainda confirmar com precisão o número de 

venezuelanos que permanecem no Brasil. Isso acontece porque o fluxo migratório já passou por 

três momentos, segundo a ACNUR.  

1. Primeiro momento: inicialmente houve no Brasil o que se chama de migração 

pendular, isto é, um deslocamento momentâneo, geralmente motivado pela busca por emprego 

ainda no início dos conflitos. Os venezuelanos migraram para o Brasil a fim de inserir-se no 

mercado de trabalho e também para buscar insumos básicos que faltavam em seu país. 

Posteriormente, parte deles retornava à Venezuela.  

2. Segundo momento: a Venezuela não apresentava histórico de migração, isto é, os 

venezuelanos não tinham o hábito de deixar o seu país. Nesse segundo momento do fluxo 

migratório, muitos tentaram ficar próximos do seu país de origem e passaram, então, a fixar-se 

perto da fronteira, em cidades próximas.  

3. Terceiro momento: os imigrantes venezuelanos passaram de vez pelo estado de 

Roraima e seguiram para outros estados em busca de ofertas de trabalho, melhores condições 

de vida e sem previsão de retorno a sua pátria.  

De acordo com Almeida (2018), a Venezuela não é mais um território pacífico para os 

seus nacionais, e tem obrigado milhares de pessoas a deixarem o país em busca de condições 

mínimas de sobrevivência, e a falta de perspectiva de retorno ao seu país, por parte dos 

venezuelanos, acontece porque a Venezuela está imersa na pior crise humanitária, econômica, 

política e social da sua história.  

Segundo o autor, nos últimos anos a população venezuelana tem vivido um aumento 

radical da pobreza, com efeitos diretos sobre sua qualidade de vida, e os dados de 2018 apontam 

que 6 em cada 10 venezuelanos perderam 11 kg no até o fim daquele ano, devido a fome. 

Considerando-se a renda, as famílias em condição de pobreza extrema saltaram de 23,3% em 
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2014, para 61,7% em 2018, e a consequência disso é um grande contingente de seus nacionais 

buscando refúgio, e o Brasil está inserido nesta realidade de fluxo migratório.  

Diante deste cenário, até 2018 mais de 30 mil venezuelanos já haviam cruzado a 

fronteira do Brasil, e ao contrário de outras ondas imigratórias enfrentadas pelo Brasil nos 

últimos anos, como a chegada de milhares de imigrantes haitianos e bolivianos, a imigração 

venezuelana preocupa porque a maioria dos imigrantes chega ao país em situação de miséria, 

sem quaisquer recursos e com a saúde precária por causa da fome e das doenças.  

E necessário que fique claro que a característica que deixou essa situação migratória em 

evidência não foi o número de pessoas, pois no passado o Brasil recebeu números muito mais 

significativos de imigrantes italianos, portugueses, japoneses, mas, sim, a situação de 

vulnerabilidade com que a população venezuelana tem chegado ao Brasil, e ao longo do tempo, 

se espalhado por todos os estados em busca de trabalho e melhores condições de vida.  

Deste modo, assim como em outros municípios brasileiros, o panorama dos imigrantes 

e refugiados Venezuelanos na cidade de Pinhalzinho requer intervenção em função da situação 

de vulnerabilidade social em que as famílias e indivíduos se encontram. No momento atual 

percebe-se uma integração da comunidade, que vem somando esforços pessoais e institucionais 

a fim de dar conta desta demanda.  

É possível observar ainda que Pinhalzinho vem crescendo consideravelmente em 

número de habitantes nos últimos 10 anos. Esse crescimento populacional tem acompanhado o 

crescimento econômico e industrial do município, em especial ao setor de serviços e indústria, 

que apresentam altos índices de emprego/ocupação (43,1% da população total ocupada em 

2019). Percebe-se que é justamente a oferta significativa de empregos que tem atraído pessoas 

de outras cidades, estados e países, que vêm em busca do município como espaço de moradia 

e trabalho.  

Apesar deste aumento populacional suprir uma necessidade eminente de mão de obra 

para os setores produtivos, em especial o industrial, traz também enormes desafios e a 

necessidade emergente de reorganização e ampliação das políticas públicas, a fim de dar conta 
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desta nova demanda, de maneira a garantir atendimento, acesso aos direitos e à subsistência 

esses grupos, que num primeiro momento, ficam mais vulneráveis.  

Para tanto, de acordo com a Lei Federal n.º 13.684, de 21 de junho de 2018, art. 4º As 

medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de 

vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária têm o objetivo 

de articular ações integradas a serem desempenhadas pelos governos federal, estaduais, 

distrital e municipal, por meio de adesão a instrumento de cooperação federativa, no qual 

serão estabelecidas as responsabilidades dos entes federativos envolvidos.  

A população imigrante é um público de atendimento recente nos equipamentos das 

Assistência Social do município, sendo que até o ano de 2019 os atendimentos prestados a 

pessoas oriundas de outros países eram destinados a população de passagem pelo município. O 

crescente número de atendimentos realizados nos últimos meses indica que grande parte da 

população imigrante que ingressa no município encontra-se em situação de vulnerabilidade 

social temporária ao chegar.  

Em sua grande maioria, os atendimentos prestados a esta população se dão na Proteção 

Social Básica, com o Benefício Eventual Cesta Básica e no processo de regularização 

documental. Para ilustrar a demanda desta população, os dados de atendimento registrados no 

sistema informatizado da Secretaria Municipal de Assistência Social indicam que, dos 

Benefícios Eventuais de Cesta Básica no ano de 2021, no período de janeiro a dezembro, um 

percentual de 33% destes benéficos foi destinado a população de imigrantes, sendo que em 

novembro/21 este percentual chegou a 56%. Uma grande porcentagem, se considerarmos o 

número de imigrantes comparado ao número de habitantes total do município.  

Todavia, nota-se também que, apesar do elevado número de atendimentos realizados 

com a concessão de benefícios eventuais, as famílias atendidas, em sua grande maioria, não 

permanecem em atendimento por um período extenso. Esta situação parece estar vinculada à 

oferta de trabalho no município, já que após um curto período de tempo, esta população integra-

se ao mercado de trabalho, tendo a situação de vulnerabilidade social suavizada. 
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Para além dos benefícios socioassistenciais, observa-se que esta população apresenta 

dificuldades relacionadas também às questões básicas de subsistência, necessitando de todos os 

itens e objetos para que possam iniciar e dar conta de uma vida em dignas condições. Questão 

que acaba gerando grande preocupação às equipes técnicas, pois, em sua grande maioria, as 

famílias vêm com vários filhos pequenos, as quais tem conseguido espaços de moradia, com 

ajuda da comunidade, mas permanecem nos mesmos sem ter o básico para se manter num 

primeiro momento, como colchões, roupa de cama, cobertores, fogão, mesa, cadeiras, pia, 

utensílios domésticos para o preparo da alimentação, utensílios para fazer a higiene do 

ambiente, entre outros.  

Com base nas informações acima expostas, contata-se que o processo migratório em 

Pinhalzinho iniciou no ano 2020, intensificando-se em 2021 e início de 2022 e que este processo 

aparentemente irá permanecer, ficando evidente a necessidade de organizar e fortalecer ações 

de acolhida, que envolvam não apenas a política de Assistência Social, mas também as demais 

políticas públicas e a sociedade civil. 

Desta forma, o Município de Pinhalzinho, por meio da Secretaria de Assistência Social, 

sensível à situação vivenciada por esta população vem unindo forças nesse processo para o 

fortalecimento de mecanismos voltados para o atendimento/acolhida e inclusão dessa 

população. Para tanto, apresenta, este Plano de Ação Humanitária que pretende contemplar os 

imigrantes já interiorizados em nosso Município. 

 

 

8. JUSTIFICATIVA 

De acordo com o artigo 4º da nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017), 

é garantida no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem 

como são assegurados também o acesso aos serviços públicos de saúde, de assistência e a 

previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da 

condição migratória e isenção das taxas, mediante declaração de hipossuficiência econômica. 
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 Ao migrarem para o Brasil, os venezuelanos adquiriram qualidade de refugiados, pela 

Lei 9.474 de 1997, que define mecanismos para a implementação de Estatuto dos Refugiados 

de 1951, e determina outras providências. 

A hospitalidade, a particularidade fronteiriça, a oferta de vagas de trabalho e as demais 

singularidades da cidade de Pinhalzinho/SC não permitem que a gestão municipal olhe com 

passividade para um conjunto de sujeitos, que pelas mais diversas e adversas situações da vida 

cotidiana, acabam, por um dado momento, estando nesta cidade na condição de imigrante.  

Dessa forma, considerando a situação de vulnerabilidade vivenciada ao longo da 

trajetória até o território, cenário este vivenciado  em vários estados da federação, torna-se 

indispensável a necessidade do provimento de recursos materiais necessários ao atendimento, 

como alimentação, materiais de higiene, cobertores, utensílios domésticos, equipes técnicas,  

hospedagem temporária em situações de rua ou de risco, dentre outras necessidades, a fim de 

que esta população possa ser atendida em condições dignas e de segurança.  

Para tanto, este Plano prevê várias ações, entre elas a escuta, a acolhida, e a oferta de 

proteção, na medida do possível, e diante da necessidade que se apresenta, tendo este plano de 

trabalho, também, uma direção política e social. 

Planejar ações e uma rede de equipamentos e serviços intersetoriais e transversais, 

auxilia para que o município possa pensar e alcançar maior efetividade na atenção às 

necessidades destes sujeitos, e as políticas públicas, equipamentos e serviços apontados neste 

Plano de Ação determinam as formas concretas com as quais se organiza a proteção social, em 

âmbito local, ao imigrante em situação de vulnerabilidade, assim como os fluxos de 

identificação, encaminhamento e acolhida permitem ampliar, organizar e aprimorar a atenção 

já realizada à este público, de modo especial, pelos equipamentos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social à população imigrante.  
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9. METODOLOGIA   
 

Este Plano de Ação será desenvolvido em etapas durante o período de 06 meses, garantindo a 

participação dos usuários e a valorização de suas vivências e experiências. 

As etapas de intervenção obedecerão ao seguinte fluxo de atendimento:  

 

• Etapa I: Inclusão e adaptação –  

Os imigrantes serão acolhidos/recepcionados de forma humanizada por equipe técnica, em um 

espaço próprio, nomeado como “Setor de Atendimento ao Imigrante - SAI”, vinculado ao 

CRAS e à Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual terá por objetivo identificar as 

necessidades apresentadas pelos indivíduos e famílias que chegam fragilizados por diversas 

situações de vulnerabilidades, com escuta qualificada, identificação familiar e de rede de apoio 

detalhada, identificação de endereço e possível área de vulnerabilidade, levantamento do perfil 

do público, atenção às questões emergenciais, identificando ainda as demandas imediatas de 

encaminhamentos, bem como as  necessidades mais emergenciais.  

A partir da acolhida pelo setor competente serão providenciados os encaminhamentos 

necessários para os demais atores da rede (CRAS, Educação, UBSs, Centro de Especialidades, 

CAPS, Departamento de Cultura e Esporte, Delegacia de Polícia, SINE, entre outros que se 

fizerem necessário).  

 

• Etapa II: Promoção do Acesso às Seguranças Sociais –  

Após a Etapa I, sempre que necessário, os usuários serão referenciados ao Centro de Referência 

de Assistência Social/CRAS, a qual, se evidenciado a necessidade de acompanhamento pela 

Proteção Social Especial, fará a referência ao CREAS, de acordo com o grau de complexidade 

de cada caso. Cada equipamento (CRAS - CREAS) realizará o processo de escuta, e o plano de 

atendimento individual para a inserção nos serviços socioassistenciais ofertados pelo 

município. 
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A Lei de Migração destaca o acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e 

benefícios sociais, que consistirá na proteção proativa, assim como a Política de Assistência 

Social preceitua que é necessário ter por direção o desenvolvimento humano, social e os direitos 

de cidadania, afiançados pelas Seguranças Básicas da Política de Assistência Social. De acordo 

com a NOB/SUAS (2005), “são garantias afiançadas pela política de assistência social de forma 

a efetivar sua função de proteção social”. 

 A NOB/SUAS (2005) estabelece cinco seguranças:  

- Segurança de Acolhida, provida através de ofertas públicas de serviços de abordagem em 

territórios de incidência de situações de risco, e de rede de serviços para a permanência de 

indivíduos e famílias, através de alojamentos, albergues e abrigos. Pressupõe, ainda, condições 

de recepção, escuta profissional qualificada e resolutividade no atendimento;  

- Segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais, por meio da oferta de auxílios em bens 

materiais e em pecúnia de caráter transitório (benefícios eventuais) para as famílias, seus 

membros e indivíduos; 

- Segurança do convívio familiar e comunitário, por meio da oferta de serviços que garantam 

oportunidades de construção, restauração e fortalecimento de laços de pertencimento, inclusão 

no SCFV (sempre que necessário e avaliado pela equipe técnica competente); 

- Segurança do desenvolvimento da autonomia individual, por meio de ações voltadas para o 

desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da cidadania e conquista de 

maior grau de independência pessoal, orientação para acesso ao mercado de trabalho, 

orientações e promoção do acesso à rede de qualificação, entre outros; e  

- Segurança social de renda, operada através de concessão de bolsas-auxílio e benefícios 

continuados, inserção das famílias potenciais beneficiárias no Cadastro Único, em projetos de 

transferência de renda, entre outros. 
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• Etapa III: Articulação intersetorial com outras políticas e seguimentos –  

Para que a execução deste Plano de Ação alcance êxito, será necessário a articulação com os 

demais atores da rede de atendimento. Trabalhar em rede envolve uma cultura e uma visão de 

transformação, possibilitando novas formas de interação e intervenção. A construção do 

trabalho em rede só faz sentido se o fizermos em função do contexto histórico e dos desafios 

da sociedade. 

O trabalho em rede deve valer-se da diversidade de pensamentos e opiniões, da construção de 

relações democráticas, de diálogo e de confiança, além de propiciar espaços de construção e 

ação conjunta, processos de aprendizagem comuns, além de articulações e compromissos que 

devem ser assumidos por todos.  

Para tanto, paralelo ao desenvolvimento deste plano, serão realizadas articulações e parcerias 

com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

ACIP, Setor de Documentos, organizações da sociedade civil, entre outros que se fizerem 

necessários, a fim de atender as demandas identificadas na Etapa I e II; 

 

• Etapa IV: Inclusão Laboral:  

Essa estratégia será pensada e estruturada em articulação com parceiros, de modo a facilitar a 

inserção dos imigrantes no mercado de trabalho, no Sistema Nacional de Emprego (SINE), bem 

como o acesso de empresas e contratantes ao perfil dos profissionais existentes. A inserção no 

mundo do trabalho e a inclusão social produtiva permite que os imigrantes adquiram autonomia 

e independência, fundamento para que os mesmos alcancem o autossustento.  
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10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Mês: Março a agosto  de 2022  

Plano de Metas março abril maio junho julho agosto 

Inclusão e adaptação: 
 
Contratação de profissionais para acolhida e 
acompanhamento dos imigrantes  

X      

Contratação das vagas para  realização de curso 
de língua portuguesa para imigrantes 

X      

Cadastramento dos indivíduos e suas famílias no 
setor de  Atendimento ao imigrante; 

X X X X X X 

Construção do Plano Individual ou familiar  de 
atendimento, conforme o caso; 

X X X X X X 

Referenciamento e acolhida pelo CRAS do seu 
território; 

X X 
 

X X X X 

Promoção do Acesso as Seguranças Sociais 

Encaminhamentos para a rede e demais políticas e 
serviços; 
Encaminhamento ao CadÚnico; 
Atendimento as famílias para segurança alimentar 
e verificação das necessidades emergenciais.  
Acolhimento na rede hoteleira em situações de rua 
e/ou risco social grave.  
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

Articulação intersetorial com outras políticas e seguimentos: 

Criação de comitê municipal de atendimento ao 
imigrante;  
Realização do Curso de língua para Imigrantes; 
Articulação com saúde, educação e empresas, 
SINE, Polícia Federal, sociedade civil, 
universidades, igrejas/pastorais, entre outros; 

X X X X X X 

Inclusão Laboral: 

Aquisição  de vagas de cursos profissionalizantes  
Realização de oficinas preparatórias para o 
mercado de trabalho; 

X X X X X X 
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10.1 ACOLHIMENTO PROVISÓRIO 

Os grupos familiares que tem chegado ao município, em sua grande maioria, apresentam 

características específicas, já que tratam-se de pessoas que vêm orientadas por familiares e/ou 

amigos, os quais, de antemão já providenciaram espaços de acomodação.  

Em relação à este Plano de Ação, a oferta de acolhimento será providenciada quando verificado 

que a demanda trata-se de situação de rua ou situação de risco, de modo provisório, por meio 

da acomodação em rede hoteleira. Será garantido ainda os insumos básicos, até que a família 

organizar-se em condições adequadas (alimentação, e produtos de higiene e limpeza).  

A família/indivíduo será, da mesma forma, atendido de acordo com as Etapas I, II, III e IV, 

descritas anteriormente.  

10.2 RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS 

ATENDIMENTOS 

 O municipio de Pinhalzinho/SC no mês de agosto de 2021 contava com o 

atendimento/acompanhamento de 233 (duzentos e trinta e três) venezuelanos na Política de 

Assistência Social, e dessa forma recebeu o recurso federal no valor total de R$ 559.200,00 

(quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais)  para  um período de 06 (seis) meses.  

Informamos que no mês de janeiro do ano de 2022 a assistência social  está em 

acompanhamento de   425 ( quatrocentos e vinte e cinco) venezuelanos.  No entanto os recursos  

recebidos serão utilizados para o atendimento das necessidades apresentadas aos venezuelanos 

que já estão residindo no município, bem como aos venezuelanos que   chegarão ao município 

nos próximos meses.  

Os Venezuelanos quando chegam ao nosso município necessitam de imediato  de alimentos, 

móveis e utensílios domésticos, colchões e roupas (principalmente cobertores e roupas quentes 

tendo em vista sermos uma região de frio intenso). Muitos deles não conseguem acessar o 

mercado de trabalho tendo em vista a irregularidade da documentação, ficando dependentes do 

atendimento da assistência social. 
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Os recursos serão utilizados seguindo as normativas do Fundo Nacional de Assistência 

SocialFNAS, para as seguintes despesas:  

CAMA E BANHO 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
 VALOR 

UNITARIO 
R$  

 VALOR 
TOTAL (6 
meses) R$  

1 Toalha de banho  Und 300 20,00 6.000,00 

2 Toalha de rosto Und 300 10,00 3.000,00 

4 Jogo de lençol casal Und 200 60,00 12.000,00 

5 Jogo de lençol solteiro Und 100 40,00 4.000,00 

6 Cobertor/manta Und 400 50,00 20.000,00 

7 Fronha Avulsa Und 300 10,00 3.000,00 

8 Travesseiro 
 Und 200 35,00 7.000,00 

9 Colchão para solteiro Und 50 450,00 22.500,00 

10 Colchão para Casal Und 50 800,00 40.000,00 

TOTAL GERAL 117.500,00  
 

  

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,HIGIENE E LIMPEZA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
 VALOR 

UNITARIO 
R$  

 VALOR 
TOTAL (6 
meses) R$  

1 FEIJÃO PRETO, tipo I,  
pacote de 1kg,  Und 1000 7,00 7.000,00 

2 
ARROZ – pacote de 5 kg, 
classe longo fino, polido, 
tipo 1, subgrupo 
parborizado.  

Und 500 17,00 8.500,00 

3 FARINHA DE MILHO 
embalagem de 1kg Und 1000 5,00 5.000,00 
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3 
FARINHA DE TRIGO 
ESPECIAL, pacote de 5 kg. 
Tipo 1,  

Und 500 19,00 9.500,00 

4 

MACARRÃO TIPO PENNE E 
OU PARAFUSO, massa 
alimentícia de sêmola de 
trigo. Embalagem de 500 
gramas. 

Und 1000 3,20 3.200,00 

5 

ÓLEO   DE   SOJA, sem 
gordura trans, preparado a 
partir de grãos de soja sãos 
e limpo sem conservantes, 
livres de matéria terrosa, de 
parasitos e de detritos 
animais e vegetais. 
Embalagem com volume de 
900 ml, 

Und 500 10,00 5.000,00 

6 

OVOS DE GALINHA, casca 
lisa, não trincada, limpa, em 
perfeito estado de 
conservação, devendo 
apresentar as características 
de qualidade, bem formados 
e com coloração própria, 
acondicionado em 
embalagens de papelão ou 
plástico resistente, contendo 
1 dúzia, 

Und 1000 11,00 11.000,00 

7 

SAL MARINHO REFINADO, 
iodado, não deve apresentar 
sujidade, umidade, misturas 
inadequadas ao produto. 
Acondicionado em pacotes 
de 1 kg 

Und 500 6,50 3.250,00 

8 

AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 
COM 02 KG - De 1ª 
qualidade, contendo 
sacarose, peneirado, 
originário do suco da cana, 
livre de fermentação, isento 
de matérias terrosas, 

Und 500 8,00 4.000,00 
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parasitas e detritos animais 
e vegetais. 

9 
LEITE UHT INTEGRAL - 1 
LITRO, embalagens longa 
vida-embalagens Tetra Pak, 

Und 3000 5,00 15.000,00 

10 

ÁGUA SANITÁRIA: produto 
para limpeza á base de 
hipoclorl, de sódio e água 
com teor de cloro ativo 
2,00% P/P e 2,5 % P/P, com 
embalagem de 2 litros. 

Und 500 3,70 1.850,00 

11 
DETERGENTE LIQUIDO – 
embalagem contendo 
500ml. 

Und 500 2,00 1.000,00 

12 
SABONETE COMUM: 
contendo no mínimo 90 
gramas. Und 1000 2,00 2.000,00 

13 
SABÃO EM BARRA: 
contendo 400 gramas, 
neutro com glicerina. 

Und 1000 7,50 7.500,00 

14 

PAPEL HIGIÊNICO, folha 
dupla, com 30 m x 10 cm, 
pacote com 04 rolos.  
 

Und 500 6,00 3.000,00 

TOTAL GERAL 86.800,00 
 
 

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE  VALOR 
UNITARIO R$  

 VALOR 
TOTAL (6 
meses) R$  

1 Caneta esferográfica Und 100 0,50 50,00 

2 Resma de papel A4 Resma 40 16,00          640,00 

3 Pen drive Und 2 25,00 50,00 

4 Grampo para 
grampeador 26/6 Cx 6 10,00 60,00 
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5 Pasta plástica aba 
20mm Und 100 ,00 300,00 

6 Pasta suspensa 
(50UND) Cx 4 75,00 300,00 

TOTAL GERAL 1.400,00 

 

UTENSÍLIOS DOMESTICOS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 
 VALOR 

UNITARIO 
R$  

 VALOR 
TOTAL (6 
meses) R$  

1 Garfo Und 500 4,00 2.000,00 

2 Faca Und 500 4,00 2.000,00 

3 Colher Unid 500 4,00 2.000,00 

4  Jogos de Panela (com 5 
unidades) jogos 80 150,00 12.000,00 

5 Prato Und 500 6.00 3.000,00 

6 Copos Und 500 4,00 2.000,00 

7 Xicara Und 500 6,00 3.000,00 

TOTAL GERAL 26.000,00 
 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
 VALOR 

UNITARIO 
(mês) R$  

 VALOR TOTAL 
(R$  

1 

Profissional com área de 
formação  de nível superior (em 
Serviço Social, psicologia ou 
direito) devidamente registrado 
e habilitado pelo órgão da 
categoria.  Este profissional irá 
acompanhar a execução do 
Plano de Ação e continuidade no 
acampamento /atendimento ao 

02 
profissional  

(40horas/sem)  
período de 10 

meses 

5.500,00 110.000,00 
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venezuelano após  o período do 
plano)  

2 

Contratação de vagas em 
diversos Cursos 
Profissionalizantes (em diversas 
áreas) disponíveis nas 
instituições do município  

100 vagas  650,00 65.000,00 

3 

 Contratação de empresa para 
realização de Curso de língua 
portuguesa para imigrantes 
Venezuelanos (adulto e infantil) 
,possibilitando a oferta no turnos 
diurno, noturno e finais de 
semana de acordo com a 
demanda apresentada pela 
secretaria de assistência social.   
A duração  total do curso deverá 
ser de  no mínimo  82 horas , 
com oferta de no mínimo 3 horas 
semanais, em turma de no 
máximo 25 alunos. 

200 vagas  
(curso com 

duração de 10 
meses)  

650,00 
(Incluso 
apostila) 

130.000,00 

4 

Contratação de empresa para 
ofertar oficina preparatória para 
inclusão no mercado de trabalho  
e inclusão social ao imigrante 
venezuelano com carga horária 
de 12 hrs cada oficina. 

5 oficinas  2.500,00 12.500,00 

5 

Contratação de diárias de 
hospedagem na rede hoteleira 
credenciada se houver casos de  
Venezuelanos em situação de 
rua ou em situação de risco  
pessoal 

50 diárias de 
hospedagem  150,00 7.500,00 

6 

Contratação de restaurante para  
fornecimento de refeições 
prontas/marmitas para 
venezuelanos em situação de rua 
ou em risco pessoal 

100 marmitas  15,00 
 

1.500,00 
 

7 Impressões de documentos  2.000 copias  0,50 1.000,00 

TOTAL GERAL 327.500,00 
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QUADRO RESUMO 

ITEM DESCRIÇÃO  VALOR TOTAL R$  
1 Material de Custeio 231.700,00 
2 Contratação de Serviços 327.500,00 

TOTAL GERAL DO PLANO 559.200,00 
 

 

 

 10.3 MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA A 
CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO 

 

A equipe de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social acompanhará as atividades 

desenvolvidas através de visitas técnicas, reuniões com as equipes e orientações quanto ao 

alcance das metas, apoio na elaboração do diagnóstico e elaboração de relatórios, pesquisas, 

consolidação e análises de registros administrativos, bem como demais meios que possibilitem 

a identificação das metas em relação aos objetivos propostos. 
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Pinhalzinho-SC, 28/01/2022. 

 

 

Ivone Salete Orso 
 Gestora  de Assistência Social do Município de Pinhalzinho- SC 

Fone 49 3366 6675 
49 988122669 

 
 
 
 

Liamara Wagner Cavalheiro  

Psicóloga da PSE/Alta Complexidade 
Técnica de referência 
Fone: 49 3366 6680 
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Pinheiro Preto

prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO 110/2022
Publicação Nº 3868032

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 705C4713C4862BAA68A8102E945763A5763B8F4B
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º: 110/2022

Contrato de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA SENDO PARA REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE GUARDA-CORPO AV.MARECHAL CASTELO BRANCO” DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO-SC, NA FORMA DOS PROJETOS TÉCNICOS 
APROVADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 220/2022, EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO, REGIME DE EXECUÇÃO E REMUNERAÇÃO DE 
EMPREITADA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA/SERVIÇO, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PINHEI-
RO PRETO, ESTADO DE SANTA CATARINA, e DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP, autorizado através do Processo n 37/2022 e Licitação 
nº 04/2022, modalidade TOMADA DE PREÇOS, RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PORTARIA 321/21, TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS 
AOS MUNICÍPIOS, PROCESSO N. SCC 00018326/20PORTARIA 535/SEF NORMATIZADA PELA PORTARIA 321/2021, aos ditames do edital de 
licitação declinado e da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
CNPJ-MF nº. 82.827.148/0001-69
Endereço: (sede): Avenida Mal. Costa e Silva, 111
Centro, Pinheiro Preto - SC.
Representada por: Gilberto Chiarani

CONTRATADA: Empresa: DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ 82.887.829/0001-12
Endereço: Rua Manoel de Arzão, 97, São Jose – Itapoá SC
Representada por: Januário Luiz Nunes

O presente contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93 e pelas normas do Edital de Licitação nº 04/2022 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente processo tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO AV. MARECHAL COSTA E SILVA” DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO 
PRETO-SC, NA FORMA DOS PROJETOS TÉCNICOS APROVADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 220/2022, EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO, 
REGIME DE EXECUÇÃO E REMUNERAÇÃO DE EMPREITADA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de execução será de até 90 (noventa) dias, iniciando com a emissão e entrega da Ordem de Execução.

2.3 – O contrato vigorará até 31/12/2022, contados da data da assinatura, podendo sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme dispõe o art. 65, §1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 O valor total do contrato é de R$ 287.186,20 (duzentos e oitenta e sete mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos); sendo:

A) R$ 172.311,72 (cento e setenta e dois mil trezentos e onze reais e setenta e dois centavos) - material;
B) R$ 114.874,48 (cento e quatorze mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) - mão de obra;

3.2 O(s) faturamento(s) dar-se-ão na forma do cronograma físico-financeiro – ANEXO ao presente contrato, após medição e autorização do 
Engenheiro responsável.

§ 1º Os valores não sofrerão qualquer reajuste.

§ 2º A última parcela do preço somente será paga após:

I - Recebimento definitivo da obra, mediante autorização do Engenheiro Responsável;

II – Entrega do comprovante de comprimento dos encargos sociais e trabalhistas dos empregados que trabalharam na obra.

III - A nota fiscal deverá ser emitida conforme Decreto 5221 de 28/04/2020 art. 40, incisos I e II alíneas a, b e c.

3.3 No preço ajustado entre as partes estão inclusas todas as despesas que possam influir nos custos, tais como: alimentação dos pro-
fissionais, despesas com custo, instalação, descarga, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para 
fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, máquinas, materiais 
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e equipamentos necessários para execução dos serviços.

3.4- A empresa contratada através da licitação, ou empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) 
anos pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo, conforme art. 618 do código civil.
§ 1º A contratada presta a seguinte Garantia, no equivalente a 5% do valor do contrato, na forma do art. 56, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 
n. 8.666/93:
( ........ ) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, confor-
me definido pelo Ministério da Fazenda;
(XXXXXXXX) seguro-garantia;
( .......... ) fiança bancária
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

CLÁUSULA QUINTA: REGIME DE EMPREITADA

A modalidade de REGIME DE EXECUÇÃO É DE EMPREITADA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEXTA: DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

a) Efetuar o pagamento pela execução da obra;

b) Designar engenheiro responsável para acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

1) Execução da obra de acordo com o memorial descritivo e plantas anexas ao Edital Convocatório, partes integrantes deste.
2) Seguir as orientações técnicas do Engenheiro Responsável designado pelo Município.
3) A contratada deverá, na data da assinatura do contrato, indicar o nome do preposto, aceito pela Administração, no local da obra, para 
representá-la na execução do contrato.
4) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
5) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
6) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
7) Não transferir ou sublocar a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sob pena de rescisão contratual e aplicação de multa.
8) Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado, cuja atuação, 
permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse 
público.
9) Fornecer, mensalmente, o comprovante de pagamento dos empregados e comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e traba-
lhistas.
10) Executar a obra, obedecendo rigorosamente as especificações e as normas técnicas pertinentes.
11) Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qua-
lificação exigidos na Licitação.

Parágrafo único. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

12) responsabilizar-se pela sinalização de advertência e outras necessárias à execução dos serviços;

13) responsabilizar-se pela preservação das benfeitorias existentes;

14) efetuar semanalmente a limpeza da obra;

15) compor o seu quadro de funcionários com pessoal apto para o exercício das funções, devidamente uniformizados e com equipamentos 
de segurança, possuindo registro em carteira de trabalho;

16) apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado pelo Município, responsabilizando-se pela execução dos serviços;

17) arcar com as despesas administrativas, tributos, salário dos empregados, encargos sociais e outros;

18) facilitar todas as atividades de fiscalização pelo Município;

19) fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre que o Município solicitar;

20) não subempreiteira total ou parcial da obra;
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21) responder pela solidez e segurança dos serviços executados no prazo previsto em lei;

22) manter no local da obra o engenheiro responsável pela execução da obra;

23) acompanhamento diário do engenheiro, sendo que semanalmente reunir-se-á com o engenheiro fiscal designado pelo Município para 
análise e acompanhamento do cumprimento dos serviços projetados;

24) confecção e preenchimento do boletim diário da obra, com vista do engenheiro responsável pela execução da mesma;

25) confecção e preenchimento do boletim de medição da obra com vista do engenheiro responsável da execução da mesma, pelo menos 
um a cada etapa prevista para o pagamento;

26) registro da obra junto ao INSS (abertura da matricula da obra);

27) outras obrigações mencionadas nos memoriais e projetos do processo licitatório;

28) Comprovar, quando do término da obra, o pagamento dos encargos sociais incidentes, mormente encargos previdenciários resultantes 
da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91;

29) Apresentar, no prazo de cinco dias após a assinatura do contrato, relação dos trabalhadores que irão trabalhar na obra, acompanhado 
do comprovante de registro trabalhista.

30) A contratada deverá regularizar a base e a compactação da mesma com compactador mecânico tipo chapa elétrico ou a gasolina.

31) A empresa contratada realizará a regularização da base e a compactação da mesma com compactador mecânico tipo chapa elétrico ou 
a gasolina. Somente poderá ser assentado o calçamento após a base ser totalmente regularizada e compactada.

32) A empresa contratada deverá executar os serviços conforme memorial descritivo em anexo.

33) Para a autorização do serviço de reforma o encarregado de obras deverá medir e fotografar o trecho a ser reformado. Após a conclusão 
do serviço o encarregado da obra deverá fotografar a obra acabada e conferir a medição. Concluído, o encarregado deverá emitir um rela-
tório onde conste a foto anterior a reforma, a foto posterior a reforma a metragem quadrada, datando e assinando o relatório.

34) Apresentação de ART/CAU do serviço em caso de obra de engenharia, e afins.

35) A empresa contratada através da licitação, ou empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 (cinco) 
anos pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo, conforme art 618 do código civil.

Parágrafo único. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega do objeto especificado na cláusula primeira deste instrumento, poderá o Município 
rescindi-lo, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento da multa de 10 % sobre o valor do contrato, sem ônus da ação cabível para res-
sarcimento de prejuízo decorrente da inadimplência.

8.1.1 Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovados, serão aplicadas as seguintes penalidades à CON-
TRATADA, no caso de inadimplência contratual:

8.1.1. Multa na ordem de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso calculado sobre o valor total do material com atraso, até o limite 
de 10 % (dez por cento);

8.1.2.2 Em caso de tolerância, após os primeiros 10 (dez) dias de atraso, e não rescindindo o Contrato, se este atraso for repetido, O MU-
NICÍPIO aplicará multa em dobro.

8.1.2.3 Advertência;

8.1.2.4 Suspensão do direito de licitar, junto ao Município.

8.1.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos da 
punição;
8.1.3 As multas pecuniárias aqui estabelecidas serão recolhidas na Tesouraria Município, sito na Av. Mal. Costa e Silva, 111, Pinheiro Preto 
- SC.

9- RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 O Contrato poderá ser rescindido a critério da Contratante, sem que à Contratada caiba qualquer indenização ou reclamação, nos se-
guintes casos:
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9.2 Inobservância das especificações acordadas e/ou rejeição do serviço na inspeção e recebimento.

9.3 Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada.

9.4 Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata preventiva da fornecedora, requeridas, homologadas ou decretadas.

9.5 A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, de que trata o Art. 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Atuará como Gestor do Contrato, a Secretária de Desenvolvimento Urbano, sendo que na condição de fiscal o servidor Rodrigo Marcelo da 
Silva e a fiscalização da obra o engenheiro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias 
até 25% (vinte e cinco por cento).

11.2. Fica o presente contrato vinculado ao Processo de Licitação nº 37/2022, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS n. 04/2022.

11.3 Antes de efetuar o pagamento da última parcela, a contratada deverá comprovar que efetuou o pagamento dos encargos previdenci-
ários resultantes da execução do contrato, nos termos do disposto no Dec. Lei 2.173/97, através do fornecimento de guia de recolhimento 
quitada.

11.4 Os valores devidos acerca de encargos previdenciários, bem como o(s) tributo(s) incidente(s), serão retidos quando do pagamento 
do preço.

11.5 A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.6 Aplicar-se-á na execução do contrato, além das normas previstas na Lei 8.666/93, o disposto no Edital Convocatório.

11.7 A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade.

11.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Tangará, Estado de Santa Catarina, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente Contrato.

E, por assim acordarem, firmam este instrumento em quatro vias, de igual teor e forma, perante duas testemunhas abaixo assinadas.

Pinheiro Preto – SC 29 de abril de 2022.
CONTRATANTE
PREFEITO MUNICIPAL
GILBERTO CHIARANI

CONTRATADA
DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP

TESTEMUNHAS:
1) ....................................................  2) ....................................................
Nome: Nome:

DECRETO Nº 5.653, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872115

DECRETO Nº 5653, DE 03 DE MAIO DE 2022
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

GILBERTO CHIARANI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor no valor de R$ 463.802,64 (Quatrocentos e sessenta e três mil oitocentos e 
dois reais e sessenta e quatro centavos) no orçamento corrente, com a seguinte programação:

Unidade Orçamentária: 2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
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Programa: 12 - Desenvolvimento Educacional
Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA
Despesa 136 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 101 - Recursos de Imposto e Transferências de Impostos Educação - 0.1.01 – 15.000,00 (quinze mil reais)

Fonte para abertura de credito: Excesso de Arrecadação FR 0.1.01

Unidade Orçamentária: 2012 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 16 - Serviços De Utilidade Pública
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICAS
Despesa 278 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 300 - Recursos Ordinários Ex. Anterior - 0.3.00 – 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Fonte para abertura de credito: Superavit FR 0.3.00

Órgão Orçamentário: 3000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 3001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 9 - Saúde Com Qualidade
Ação: 2.50 - MANUTENÇÃO ATIV. DA SAÚDE
Despesa 37 - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 102 - Recursos de Impostos e Transferências de Impostos Saúde - 0.1.02 – 5.000,00 (cinco mil reais)
Despesa 279 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 379 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado ex. anterior- 0.3.79 - 2.000,00 (dois mil reais)

Fonte para abertura de credito: Excesso de Arrecadação FR 0.1.02
Fonte para abertura de credito: Superavit FR 0.3.79

Unidade Orçamentária:2003 - SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Função:27 - Desporto e Lazer
Subfunção:812 - Desporto Comunitário
Programa:24 - Esporte É Vida
Ação:2.43 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Despesa 276 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 179 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado - 0.1.79 - 28.161,64 (vinte e um mil reais e sessenta 
e quatro centavos)
Despesa 277 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso: 179 - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado - 0.1.79 - 13.641,00 (treze mil seiscentos e quarenta 
e um reais)

Fonte para abertura de credito: Excesso de Arrecadação FR 0.1.79

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
1.321/2008, produzindo seus efeitos, revogadas as disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 03 DE MAIO DE 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal

PORTARIA 301/2022
Publicação Nº 3868034

PORTARIA Nº 301, DE 29 DE ABRIL DE 2022
HOMOLOGA LICITAÇÃO Nº 04/2022 E ADJUDICA O OBJETO À EMPRESA VENCEDORA.

GILBERTO CHIARANI Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
a decisão da comissão de licitação, bem como parecer da Assessoria Jurídica, RESOLVE:

Art. 1º Homologar a licitação nº 04/2022, modalidade TOMADA DE PREÇOS, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE GUARDA-CORPO AV MARECHAL CASTELO BRANCO DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO 
PRETO, para a Secretaria Desenvolvimento Urbano/Turismo, e adjudica o objeto licitado à seguinte empresa vencedora:

1. DOCA OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ /MF sob nº 82.887.829/0001-12, o preço global de R$ 287.186,20 (duzentos e 
oitenta e sete mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos)
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 
1.321/2008, produzindo seus efeitos.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 29 DE ABRIL DE 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal

PORTARIA 302/2022
Publicação Nº 3868036

 PORTARIA Nº 302 de 29 DE ABRIL DE 2022

DESIGNA FUNCIONÁRIO PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GILBERTO CHIARANI Prefeito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 67, da lei nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, 
por representante da Administração especialmente designado;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 73, Incisos I e II, da lei nº 8.666/93, que trata do recebimento, pela Administração Pública, do objeto 
ou da prestação de serviços;

CONSIDERANDO a importância de a administração pública adotar procedimentos administrativos que permitam a gestão mais eficiente e 
efetiva dos contratos administrativos;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de acompanhamento e fiscalização dos contratos mantidos por este órgão 
público

RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Rodrigo Marcelo da Silva, ocupante do cargo de Operário Braçal para atuar como Fiscal do contrato Adminis-
trativo decorrente da Tomada de Preço nº 04/2022.

Art. 2º Constituem atribuições do fiscal de contrato administrativo:

I – Conhecer o processo de contratação, bem como, o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando qualquer dúvida com os demais 
setores responsáveis pela Administração e/ou com a Comissão Permanente de Licitações –CPL, para o fiel cumprimento do contrato, prin-
cipalmente quanto:

a) Ao objeto da contratação;
b) A forma de execução;
c) A forma de fornecimento de materiais, prazo de entrega, assistência técnica ou
prestação de serviços;
d) O cronograma de serviços;
e) As obrigações da contratante e da contratada;
f) As condições de pagamento;
g) As atribuições da fiscalização;
h) As sanções administrativas previstas no instrumento contratual.

II – Manter o processo de fiscalização em ordem cronológica, para arquivamento dos documentos relativos à execução, tais como: cópia do 
contrato e termos aditivos, se houver, relatórios de execução, cópias de correspondências enviadas e recebidas, inclusive e-mails, devendo-
-se juntar os documentos originais ao processo de contratação da empresa;

III – Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condições e preços;

IV – Acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para o qual foi nomeado, proporcionando não só ao contratante como à 
contratada, todos os meios legais para o desempenho das atividades contratadas;

V – Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos materiais, equipamentos, contingente em quantidades sufi-
cientes para que seja mantida a qualidade dos mesmos;

VI – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de serviços será cumprida integral ou parceladamente;

VII – Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;
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VIII – Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar à autoridade competente, ocorrências 
que possam gerar dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;

IX – Notificar a contratada, com o auxílio do Gestor de Contratos, quanto à ocorrência de qualquer fato que gere o descumprimento das 
cláusulas contratuais, juntando o respectivo documento ao processo de contratação da empresa ou profissional;

X – Sugerir à autoridade competente, aplicação de penalidades à contratada em face do inadimplemento das obrigações, de documento 
instruído para esse fim;
XI – Comunicar, formalmente, ao Gestor de Contratos, quando houver a necessidade de acréscimo ou supressão contratual, quando assim 
o contrato permitir, com a devida justificativa, de forma a subsidiar o cálculo, a existência de saldo e dotação orçamentária e demais pro-
vidências necessárias;

XII – Comunicar o Gestor de Contratos todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário 
à regularização dos atrasos, faltas ou defeitos eventualmente observados;

XIII – Solicitar, quando for o caso, a substituição dos serviços ou do bem adquirido, por inadequação ou vícios que apresentem;

Art. 4º Qualquer dúvida suscitada, com relação à contratação, deverá ser dirimida junto ao Gestor de Contratos e/ou Comissão Permanente 
de Licitações.
Art. 5º As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal de contrato deverão ser solicitadas ao Gestor de Contratos em 
tempo hábil para a adoção das medidas saneadoras.
Art. 6º Toda comunicação realizada pelo fiscal deve ser feia por escrito, com comprovação do recebimento;

§ 1º As anotações que não forem oficialmente formalizadas (por escrito) impedem a aplicação de qualquer penalidade a que está sujeita a 
contratada, mesmo se tratando de um contrato cuja execução esteja ineficiente;

§ 2º Para que a fiscalização não seja caracterizada como omissa, todas as tratativas junto à contratada, deverão ser registradas, principal-
mente para as providências e recomendações que o fiscal tenha formulado;

Art. 7º Na fiscalização dos contratos de obras deverão ser observadas as seguintes atribuições, além das demandas já previstas nesta 
Portaria:

I – Os fiscais de obras deverão seguir as recomendações das normas legais e atualizadas concernentes a Obras Públicas;

II – Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento (provisó-
rio e definitivo), contratos, aditamentos, apostilas, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento definitivo do serviço e notificações 
expedidas;

III – Exigir da contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, 
quando for o caso:
a) “As built”, elaborado pelo responsável pela execução;
b) Comprovação das ligações de energia e água;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) Carta “habite-se”, emitida pela Prefeitura local;
e) Certidão Negativa de Débitos previdenciários específica para o registro da obra, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
f) A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante, no artigo 
69 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Art. 8º O funcionário designado para fiscalização de contratos deverá ser capacitado e orientado para o desempenho de suas atribuições;

Art. 9º O fiscal deverá acumular suas tarefas normais do cargo que ocupa com as de fiscal de contrato.

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 1.321/2008, produzindo seus efeitos.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, 04 DE ABRIL DE 2022.

GILBERTO CHIARANI
Prefeito Municipal
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Piratuba

prefeitura

SUSPENSÃO CC 001/2022
Publicação Nº 3872140

MUNICÍPIO DE PIRATUBA - SC
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

Objeto: contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários 
para a pavimentação asfáltica, compreendendo dos seguintes lotes do Projeto de Engenharia:
Lote I (estaca 15+0,00 á 175+0,00) início nas proximidades da UHE Machadinho até o asfalto existente na comunidade de Linha São Paulo, 
extensão 3.200 metros
Lote V (estaca 781+0,00 á 1017+17,44), início asfalto existente nas proximidades do acesso a Comunidade de Lajeado Mariano até Entron-
camento Rodovia SC-390, extensão 4.734,44 metros.

EXTRATO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações, torna-se público a suspensão da sessão, 
em virtude da necessidade de análise nas propostas das empresas participantes habilitadas: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI e VIGA 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. Outrossim, ficam as licitantes acima citadas notificadas, contados da data da publicação deste extrato.

Piratuba, SC, 03 de Maio de 2022.
KARLA RIFFEL DA SILVA
Presidente da C.P.L.
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Planalto Alegre

prefeitura

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
Publicação Nº 3870662

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE
EXTRATO
Processo Adm. Nº. 07/2022
Edital: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022
Objeto: DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO SE CONSTITUI NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO MÉDICO-
-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Contratada: FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL
CNPJ: 82.804.592/0001-69
Valor contratado: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).
Vigência: 01/04/2022 a 01/04/2023

Planalto Alegre, 03 de maio de 2022.

SADI DALLACORTTE
Prefeito

Câmara muniCipal

ERRATA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2022
Publicação Nº 3871195

Estado de Santa Catarina

Câmara de Vereadores de Planalto Alegre

ERRATA DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Planalto Alegre, SC, através do seu Presidente, torna público a todos aos interessados, que RATIFICA A DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N° 003/2022, de acordo com a Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis.

Processo Administrativo n°. 003/2022
Dispensa de Licitação n°. 003/2022

Tipo: Menor preço.

Objeto: A presente dispensa tem por objeto a contratação de empresa especializada para organização, planejamento e realização do concurso público, em 
todas suas etapas, para a Câmara de Vereadores de Planalto Alegre/SC.

Contratada: RHEMA CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, CNPJ n° 41.214.780/0001-50. Endereço: Rua Paschoal Conte, n° 944, Bairro Jardim Primavera, Lon-
tras/SC, CEP 89.182-000.

Valor: A Câmara pagará pelo objeto o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Onde lê-se: RATIFICO: nos termos do artigo 26 da Lei Federal n. 8.666/93 a Dispensa de Licitação n°. 001/2022 LEIA-SE: RATIFICO: nos termos do artigo 
26 da Lei Federal n. 8.666/93 a Dispensa de Licitação n°. 003/2022.

Planalto Alegre/SC, 03 de Maio de 2022
Paulo Rohrbek
Presidente da Câmara de Vereadores
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Pomerode

prefeitura

PORTARIA N.º 29.252, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869240

PORTARIA N.º 29.252, DE 03 DE MAIO DE 2022.
NOMEIA OS MEMBROS DO GRUPO INTERSETORIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA CIDADE DE POMERODE – GIEA, NOS TERMOS DA LEI 
N.° 3.088, DE 02 DE ABRIL DE 2020”.

ÉRCIO KRIEK, Prefeito Municipal de Pomerode, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 74, inciso II, alínea “g” da Lei Orgânica 
do Município, e,

CONSIDERANDO, a necessidade do Chefe do Executivo em nomear os membros integrantes do Grupo Intersetorial de Educação Ambiental 
da Cidade de Pomerode - GIEA, para o efetivo funcionamento e atribuições relativas à execução da política municipal ambiental, com atua-
ção de 02 (dois) anos a partir desta publicação,

CONSIDERANDO a substituição de alguns representantes dos órgãos e entidades, fazendo-se necessária a retificação da Portaria nº 27.593, 
de 17 de março de 2021;

RESOLVE:
Art.1º. Nomear os membros titulares e suplentes do Grupo Intersetorial de Educação Ambiental da Cidade de Pomerode - GIEA de acordo 
com as indicações dos órgãos e entidades as quais representam, a saber:

I - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE – SEPLAN:
a) Jaime Eduardo Jensen;
b) David Herzog;
c) Claudio Marcos Krueger.

II - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA:
a) Harriet Volkmann.

III - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EMPREENDEDORA – SEFE:
a) Ranice Dulce Trapp;
b) Aline Beatris Pruner;
c) Daiane Luchetta Ronchi.

V - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - SETUC:
a) David Costa;
b) Alceu Custódio.

VI - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE:
a) Mayra Trierveiler Rego;
b) Fernando Resende Fenelon.

VII - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE POMERODE – APAE:
a) Luciana Riemer da Cruz;
b) Almir Bieging.

VIII - ASSOCIAÇÃO COMERCIALEINDUSTRIAL DE POMERODE – ACIP:
a) Sidnei Krenke.

IX – CÂMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE POMERODE – CDL POMERODE:
a) Emilio Glienke.

X - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE POMERODE - ASSEAPO:
a) João Jair dos Santos;
b) Germaine Aline Bernhardt.

XI – FUNDAÇÃO HERMANN WEEGE – BIOPARQUE ZOO POMERODE:
a) Katharina Priscila Weber Amaral Maciel.

XII – GRUPO ESCOTEIRO POMERANO:
a) Ane-Mery Pisetta.

XIII – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE:
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a) Mauro Gislon.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria 27.593 de 
17 de março de 2021.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pomerode, 03 de maio de 2022.

ÉRCIO KRIEK
Prefeito Municipal

Câmara muniCipal

LEI 3153/2022
Publicação Nº 3867849

LEI Nº 3153/2022
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ACESSO A LO-
CAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS NO MUNICÍPIO DE POMERODE, ESTADO DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MÁRCIO SCHEIDEMANTEL, Presidente da Câmara Municipal de Pomerode, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 
Lei:

Artigo 1º A presente lei visa disciplinar a exigência de comprovante de vacinação contra Covid-19, no Município de Pomerode, Estado de 
Santa Catarina, nos termos que especifica.

Artigo. 2º Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados.

Artigo 3º Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 para a realização de atendimento médico ou ambulatorial, inclusive 
para cirurgias eletivas, nos serviços de saúde públicos ou privados.

Artigo 4º Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 de servidores, ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 
da administração pública direta e indireta, como condição para o desempenho de suas funções.
Parágrafo único - Fica proibido impor qualquer tipo de sanção àqueles que se opuserem a se vacinar contra Covid-19.

Artigo 5º Fica proibido exigir comprovante de vacinação contra Covid-19 para ingresso nas escolas públicas ou privadas, bem como para 
participação em atividades educacionais.
Parágrafo único - O “caput” aplica-se, inclusive, ao ensino superior e técnico-profissionalizante.

Artigo 6º Mesmo com a indicação das autoridades sanitárias, compete exclusivamente às famílias decidir se vacinarão seus filhos menores 
de idade contra Covid-19, cabendo aos órgãos competentes prestar-lhes todas as informações relativas a reações adversas.

Artigo 7º Deverão os médicos notificar à Secretaria de Saúde todos os casos de reação à primeira dose da vacina contra a Covid-19, ates-
tando, se for o caso, que a pessoa não pode tomar a segunda dose da vacina.
Parágrafo único - O “caput” aplica-se, igualmente, a reações referentes a doses subsequentes.

Artigo 8º As equipes de saúde envolvidas na aplicação de vacinas contra Covid-19 deverão ser conscientizadas dos sintomas apresentados 
por pessoas alérgicas, intolerantes ou detentoras de síndromes e doenças que podem se manifestar em decorrência da vacina, bem como 
das medidas a serem tomadas em caso de emergência.
Parágrafo único - Relativamente aos menores de idade, a conscientização também deverá recair sobre a ponderação entre riscos acarreta-
dos pela Covid-19 a esta população e os riscos da própria vacina.

Artigo 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 02 de maio de 2022.

Márcio Scheidemantel
Presidente
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Samae - Serviço autônomo muniCipal de áGua e eSGoto de pomerode

TERMO DE REVOGAÇÃO - LICITAÇÃO DESERTA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009/ 2022
Publicação Nº 3870441

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 003/ 2022

TERMO DE REVOGAÇÃO - LICITAÇÃO DESERTA

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, torna público para conhecimento de todos que o Processo Licitatório em epígrafe que tem como objeto a 
AQUISIÇÃO DE TRÊS MOTOCICLETAS ZERO KM, cuja sessão de abertura do certame ocorreu no dia 08 de abril de 2022 às 11h00min, foi 
declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Do mesmo modo, considerando o ocorrido, RESOLVE REVOGAR o Processo 
Licitatório nº 009/2022 – Pregão Eletrônico nº 003/2022, e conseq-entemente a licitação em seu todo.

Pomerode 03 de Maio de 2022.

Ricardo Campestrini
Presidente do Samae Pomerode
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Ponte Alta

prefeitura

CONTRATO 13/2022
Publicação Nº 3868925

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0B6C5CCFB342B9EDC23BEFF6F650D356EAB9A660
Contrato N° 13/2022
Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA
Contratada: Certa consultoria tecnica e engenharia EIRELI
Página: 1 / 1

Valor: 741.774,70

Vigência: Licitação:
Início: 4/2022
14/04/2022
Término: 30/12/2022

Objeto da Contratação: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)
Ponte Alta, 03 de Maio de 2022 Lindomar stenger kuhnen Diretor de Compras

EXTRATO CONTRATO 14/2022
Publicação Nº 3869175

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 873C5756E342F7C5E66E27ADDB9CCADA6C4CB31B
Contrato N° 14/2022
Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA Contratada: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL
Página: 1 / 1

Valor: 60.658,00

Vigência: Licitação:
Início: 3/2022
29/04/2022
Término: 30/12/2022

Objeto da Contratação: Prestação de serviços de educação, na
modalidade de Aperfeiçoamento Profissional EaD - Curso Desperta Digital.
Ponte Alta, 03 de Maio de 2022 Lindomar stenger kuhnen Diretor de Compras
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Ponte Serrada

prefeitura

DECRETO 540/2022
Publicação Nº 3870902

DECRETO Nº 0540/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022.

“REGULAMENTA A COBRANÇA E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS REFERENTEES AO USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS (GINÁSIOS) DESTINADOS 
A ATIVIDADES ESPORTIVAS”.

ALCEU ALBERTO WRUBEL, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, na forma da 
legislação de regência;

DECRETA:
Art. 1º - Os valores cobrados a título de uso de espaço público destinado a atividades esportivas e a sua destinação passa a ser regulamen-
tado por este Decreto.

Art. 2° - Os valores dos horários dos espaços públicos serão cobrados e os seus valores administrados pelas Associações de Pais e Profes-
sores - APPs dos seguintes locais:

I - Ginásio Esportivo Municipal Cristiano Sartori – Associação de Pais e Professores Antônio Paglia;

II – Complexo Esportivo Jorge Konder Bornhausen - Associação de Pais e Professores Centro Educacional Infantil Cantinho do Saber;

III – Quadra Esportiva Municipal Padre Sírio Motter - CTG - Associação de Pais e Professores da escola de tempo Integral Tancredo de Al-
meida Neves.

Art. 3° Os valores arrecadados pelas associações serão destinados à manutenção e compra de material para uso nas unidades escolares em 
que estiver vinculada a Associação de Pais e Professores.

Art. 4° a prestação de contas das Associações de Pais e Professores, devendo estes serem aprovados nos mesmos termos que os demais 
recursos recebidos pelas APPs.

Art. 5° Caso a prestação de conta dos valores arrecadas não fora provada pelas APPS, o seu Presidente conjuntamente com a Diretoria do 
APPs, serão os responsáveis pela devolução dos valores ao Município de Ponte Serrada/SC.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA, ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 02 DE MAIO DE 2022.
ALCEU ALBERTO WRUBEL
Prefeito Municipal
Registrada e publicada em data supra, na forma da lei.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
Publicação Nº 3869057

 EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
MODALIDADE: SIMULTÂNEO, ON LINE E PRESENCIAL (REGISTRO Nº 00119.2021)

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2022
MODALIDADE: SIMULTÂNEO, “PRESENCIAL E ON LINE” (REGISTRO Nº 006589.2020)

O Município de PONTE SERRADA com sede na Rua Madre Maria Theodora, n° 264, Centro, cidade de Ponte Serrada, CEP 89.683/000, ins-
crito no CNPJ/MF sob nº 82.777.236/0001-01, Telefone (49) 3435 0122, na forma que dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações, através do 
Leiloeiro Público Oficial SR. Roger Wenning, matrícula AARC/340, comunica aos interessados, que fará realizar LEILÃO PÚBLICO PRESEN-
CIAL E ON LINE de bens móveis e imóvel, que serão arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

DATA: 18 de MAIO de 2022.
HORÁRIO: 09 HORAS

LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES, na Rua Sete de Setembro, n° 301, Centro, Ponte Serrada, SC.
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ONLINE: WWW.LEILOESREI.COM.BR.

01. DA PARTICIPAÇÃO:

1.1. Poderão participar as pessoas físicas ou jurídicas munidas dos seguintes documentos: PESSOA FÍSICA MAIOR DE 18 ANOS = Identidade 
e CPF (originais); PESSOA JURÍDICA = C.N.P.J. e Inscrição Estadual. O participante, representante da empresa deverá portar PROCURAÇÃO, 
com firma reconhecida em cartório, caso não seja proprietário da empresa. Poderão participar também pessoas físicas e jurídicas pela Rede 
Mundial de Computadores INTERNET e desde que estejam com suas habilitações aprovadas até 02 (dois) dias antes da data do Leilão Pú-
blico através do site WWW.LEILOESREI.COM.BR.

1.2. Não poderão participar do leilão Pessoas Físicas e Jurídicas que se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, liqui-
dação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução bem como as que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação ou impedidas de contratar, inclusive os emitentes de cheque sem provisão de fundos, repassados ao(a) leiloeiro(a).

1.3. Não poderão participar quaisquer servidores do Município, entre eles, seus dirigentes, técnicos, empregados, conforme Art. 9°, III da 
Lei 8.666/93.

1.4. Todos os presentes assinarão seus nomes e colocarão seus endereços e outros dados na LISTA DE PRESENÇA, que será preenchida já 
no início do Leilão. Todos os presentes, participantes ou não deverão se identificar e assinar. Essa lista pertence ao(a) leiloeiro(a) e ficará 
sob arquivo. Do leilão on line, seus registros ficarão gravados no sistema.

1.5. A nenhum participante do Leilão é dado direito de não conhecer os termos do Edital ou da Lei 8.666/93 e alterações. “Ninguém se 
escusa de cumprir a lei, alegando que a não conhece”. (Decreto, Lei 4.657/42, LICCB).

1.6. Não serão permitidas bebidas alcoólicas e fumantes no ambiente, nem tumultos nem o uso abusivo e perturbador de telefones celula-
res ou som alto, BEM COMO NÃO SERÃO PERMITIDAS FOTOS, FILMAGENS OU QUAISQUER GRAVAÇÕES ANTES, DURANTE E/OU APÓS O 
LEILÃO. Caso haja qualquer tipo de gravação, o material será apreendido no ato e o infrator será conduzido às autoridades competentes.

1.7. A participação no presente leilão público implica, na concordância e aceitação de todos os termos e condições deste Edital de Leilão 
Público, bem como submissão às demais obrigações legais decorrentes.

02. DA FORMALIZAÇÃO:

2.1. No ato da compra, o arrematante entregará documento de identidade, preferencialmente, que conste seu CPF e pagará em dinheiro 
(espécie) ou emitirá cheque próprio que poderá servir como caução. Em nenhuma hipótese serão aceitos cheques de terceiros. Não serão 
aceitas arrematações em nome de terceiros, salvo se o arrematante estiver munido de procuração pública (com firma de ambos reconhecida 
em cartório). Os documentos servirão para preenchimentos de documentos pertinentes ao leilão e serão entregues após o acerto para o 
respectivo arrematante. Para aqueles interessados em participar do Leilão via Internet (Online), será necessário cumprir ao regulamento 
contido no site WWW.MAXTERLEILOES.COM.BR, com o envio de documentos completos, dentro do prazo estipulado até 02 (dois) dias antes 
da data do Leilão Público. O interessado deverá obter a autorização e a senha para poder ter acesso ao Leilão Online e poder efetuar seus 
lances. Importante: Não nos responsabilizamos por mau uso de equipamentos, queda de banda larga, ou por falta de acesso à Internet.

2.2. Toda e qualquer procuração apresentada no Leilão será retida pelo(a) leiloeiro(a) e passará a fazer parte do Processo Licitatório.

03. DO OBJETO:

O objeto do presente Edital de Leilão consiste na alienação dos bens constantes do ANEXO I, ao final deste Edital.

3.1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e é dever do(a) ARREMATANTE vistoriar os mesmos com antecedência, visto 
que as fotos exibidas através de nossos sites, bem como, através de nosso sistema de projeção SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. O(a) 
Leiloeiro(a) Oficial e o comitente não se responsabilizam por eventuais divergências tipográficas (digitação) que venham ocorrer, sendo de 
inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação dos bens e suas especificações. Sendo assim, a visitação torna-se 
essencial, não cabendo reclamações posteriores à realização do Leilão. As despesas com multas, taxas e impostos geradas até a data do 
leilão, e as demais despesas como, por exemplo: transferências, emplacamento, fretes, serão pagos por conta do (a) ARREMATANTE.
3.2. Não cabem ao Comitente, nem ao(a) leiloeiro(a) e/ou seus prepostos quaisquer responsabilidades pela identificação ou existência de 
motores (números, plaquetas e outros), bem como peças, acessórios, e outros, assim como defeitos ou vícios ocultos, ou por possíveis erros 
de impressão em catálogos, anúncios, no Edital ou outras publicações referentes ao Leilão.

04. DAS CONDIÇÕES:

4.1. Os bens, objetos do presente leilão, serão arrematados pelo maior lance oferecido. Os participantes, que assim o desejarem deverão 
proferir seus lances, em moeda corrente nacional Real (R$) em voz alta. Os participantes do LEILÃO ON LINE, que assim o desejarem, de-
verão proferir seus lances através da Internet, no site WWW.MAXTERLEILOES.COM.BR, obedecendo a sequência que será dada no local do 
Leilão. Para arrematação On Line, o licitante deverá permanecer diante do aparelho (microcomputador, tablete, celular ou outros) e deverá 
prestar atenção total ao evento, do início até seu encerramento total. Em sendo leilão simultâneo, o participante já se declara ciente de que 
o que vale é a terceira batida do martelo do(a) leiloeiro(a) no local do Leilão, independentemente do que apareça em sua tela.

4.2. Será dado prazo entre os lances e entre os lotes de modo que possibilite aos interessados e habilitados no LEILÃO ONLINE efetuarem 
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seus lances em igualdade de condições dos participantes do Leilão Presencial, sendo que a manutenção e o intervalo dos lances ficará a 
critério do(a) leiloeiro(a). Poderá ocorrer intervalos de tempo conforme o cronômetro, que pode ser pausado ou voltar ao tempo inicial a 
qualquer instante.

4.3. O lance vencedor deverá ser pago imediatamente após a 3ª batida do martelo no local do leilão e a confirmação do(a) leiloeiro(a), tudo 
em moeda corrente ou através de 02 (dois) cheques em branco. O preenchimento dos cheques e da ficha da arrematação serão realizados 
ao término do Leilão por Ordem de Arrematação na presença do(a) Arrematante. Para o(a) Arrematante do Leilão On Line, este deverá 
aguardar as instruções que receberá através do email constante em seu cadastro.

4.4. O lance que não for sucedido de outro de maior valor, será considerado vencedor, cabendo ao(a) leiloeiro(a) nomeado ou seu preposto, 
assim declará-lo. A manutenção e o intervalo dos lances ficará a critério deste. Serão anotados o nome do primeiro vencedor, bem como do 
segundo e terceiro colocados, caso haja alguma desistência.

4.5. No caso da Arrematação via LEILÃO ONLINE (Internet), esta seguirá as regras estipuladas no site, ou seja, o valor total exigido deverá 
ser quitado por meio de depósito em dinheiro (direto no caixa do banco) ou por transferência À VISTA entre contas correntes, via TED em 
conta bancária a ser oportunamente informada pela equipe do(a) Leiloeiro(a) Oficial, o que será informado através do email constante no 
cadastro do arrematante.

4.6. O pagamento total deverá ser efetuado no ato da arrematação ao(a) leiloeiro(a), ao seu colaborador, ou ao seus colaboradores, que 
recolherão os valores do Lote e a Comissão do(a) leiloeiro(a), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do maior lance e que 
serão pagos separadamente. Além do pagamento deverá assinar a Ficha de Arrematação e entregar documento de identidade que contenha 
nº do CPF.

4.7. Os bens serão entregues somente após 07 dias com a confirmação do pagamento integral do valor, seja em espécie ou cheque, este 
considerado após compensação bancária. (Não serão aceitos cheques de terceiros). Para o leiloeiro será em boleto bancário emitido através 
da administradora do leilão. Para o Leilão on line, os depósitos deverão ser feitos em até 24 horas, sob pena de perda do lance. O não pa-
gamento também implicará na não liberação do bem arrematado e o lote voltará imediatamente ao Leilão, sendo que o lançador sofrerá as 
penas previstas no artigo 335 do Código Penal Brasileiro, bem como os artigos 93 e 95 da Lei 8.666/93 (lei de Licitações). O não pagamento 
também implicará em Processos Cível e Criminal, além de outras Ações pertinentes.

4.8. Após o apregoamento normal, repassado 2 vezes pelo(a) Leiloeiro(a), havendo ofertas inferiores ao valor do Lance Inicial de cada lote, 
estas poderão ser analisadas, mas a venda somente será aprovada com concordância da Administração Municipal, que estará presente ao 
leilão e poderá fazer a aprovação ou reprovação das mesmas. Estas ofertas também serão repassadas aos participantes do Leilão On Line, 
que deverão acompanhar através da Tela de Lances.

4.9. Quando o Edital prever a possibilidade de pagamento parcelado, a efetivação se concluirá quando comprovado o pagamento de todas 
as parcelas, ficando a regularização e a conclusão por conta do comitente e do arrematante.

05. DA ADJUDICAÇÃO E DO PAGAMENTO: TODOS OS PAGAMENTOS SERÃO A VISTA. SEJA DA ARREMATAÇÃO, SEJA A COMISSÃO DO(a) 
LEILOEIRO(a).

5.1. Pagamento do Leilão Presencial: O licitante comprador, por ocasião do arremate, deverá de imediato assinar a “Ficha de Arrematação” 
e fornecer aos auxiliares da leiloeira a Documento de Identidade, obrigatoriamente constando o seu CPF e pagará em dinheiro (espécie) ou 
emitirá DOIS (02) cheques próprios. O descumprimento desta formalidade implicará na não aceitação do lanço vencedor, procedendo-se in-
continente a novo apregoamento, sem que caiba ao pseudo arrematante qualquer direito a ressarcimento. Não serão aceitas arrematações 
em nome de terceiros, salvo se o(a) Arrematante estiver munido de Procuração (com as firmas de outorgante e outorgado reconhecidas 
por Cartório). Os documentos do comprador entregues à equipe do(a) leiloeiro(a) somente serão entregues após o acerto do respectivo 
Arremate.

5.1.1 Pagamento do Leilão Online: O valor total exigido deverá ser quitado por meio de Depósito (direto no caixa do banco) ou por trans-
ferência à vista entre contas correntes via TED. O lote somente será liberado para o Arrematante após a compensação do crédito em nome 
do(a) leiloeiro(a) em dados bancários que serão oportunamente fornecidos ao arrematante. No caso do não cumprimento da obrigação 
assumida, estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, cível e criminal. O tempo necessário para a compensação bancária do 
pagamento é de inteira responsabilidade do(a) Arrematante.

5.2. Após a comprovação do pagamento, com a “Nota de Venda em Leilão”, o comitente efetuará a transferência ao arrematante entre-
gando a este, toda documentação necessária e pertinente a cada Lote, não cabendo ao(a) leiloeiro(a) quaisquer responsabilidades sobre 
isso. Tudo o que for referente a documentos, deve ser tratado com o comitente. O(a) leiloeiro(a) não é guardião e não é responsável pela 
conservação dos lotes.
5.3. Após a arrematação, o arrematante declara aceitar o respectivo bem nas condições em que se encontra, sendo que após a declaração 
de vencedor, o arrematante não poderá alegar desconhecimento do estado de conservação do item, por desobrigação do pagamento ou da 
retirada ou cumprimento de outra obrigação.

5.4. Declarado vencedor, seja no Presencial, seja no On Line, o arrematante deverá proceder oportunamente ao pagamento do valor que 
ofereceu, sob pena de sanções legais e cobrança judicial do valor ofertado, mais as multas, honorários advocatícios e a comissão do(a) 
leiloeiro(a).

5.4.1. A PLATAFORMA ELETRÔNICA DE LEILÕES ELETRÔNICOS (VIA INTERNET) NÃO CANCELA, NEM ANULA LANCES EFETUADOS ATRA-
VÉS DA INTERNET. TODOS OS LANCES EFETUADOS SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS E SIGNIFICAM COMPROMISSO ASSUMIDO 

http://www.leiloador.com.br
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PERANTE ESTA LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. Todas as ofertas e lances efetuados por Habilitados são de 
sua inteira responsabilidade. Todos os lances ficarão registrados no sistema com a data e horário em que forem lançados. Para o arrema-
te Online deverá ser confirmado o depósito e/ou TED em até 24 (vinte e quatro) horas e caso não ocorra, o devedor será encaminhado 
à cobrança e o lote repassado ao Segundo Maior Lance e, assim, sucessivamente. Ao inadimplente recairão multas, restrições à conta, 
impedimento de negociar com o Poder Público por até 2 (dois) anos, cobranças judiciais, além de Protestos e Inscrições em Cadastros de 
Devedores. Adverte-se aos participantes do Leilão On Line para não deixar seus computadores, smart-phones, tablets ou outros ao fácil 
acesso de menores ou pessoas não habilitadas. O uso da senha e, consequentemente dos Lances é de total responsabilidade do usuário.

6. DO CANCELAMENTO DE COMPRA, DESISTÊNCIA OU DEVOLUÇÃO:

6.1. Em nenhuma hipótese e sob qualquer alegação serão aceitos cancelamentos, desistências ou devoluções dos lotes arrematados, seja 
pelo LEILÃO ON LINE ou pelo LEILÃO PRESENCIAL. Se após a arrematação na hasta, o ARREMATANTE / COMPRADOR (A) não efetivar o 
pagamento, arcará com uma multa penitencial para o(a) leiloeiro(a) no valor de 80% (oitenta por cento) do valor de sua oferta.

6.2. Estando presente ao Leilão, seja pelo LEILÃO ON LINE ou pelo LEILÃO PRESENCIAL, dando lance ou não, todo participante reconhece 
a íntegra deste Edital, bem como reconhece o valor ofertado e as despesas ou multas penitenciais (caso haja), como líquido, certo e exigí-
vel, desde já dando seu ciente e ordem para protesto e acionamento judicial pelo boleto bancário a ser emitido, através de execução por 
quantia certa.

6.3. A prestação de contas do(a) leiloeiro(a) com o Município ocorrerá imediatamente após o Leilão, salvo melhor juízo.

07. DA RETIRADA, TRANSFERÊNCIA, IMPOSTOS, TRANSPORTE:

7.1. O PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS É DE 20 (vinte) DIAS. Após o prazo, o ARREMATANTE / COMPRADOR(a) perderá todos os direitos 
em relação à licitação, perderá o valor pago, bem como perderá a comissão paga ao(a) leiloeiro(a). Por conseguinte, a venda será conside-
rada nula, e o(s) bem(ns) revertido(s) ao patrimônio do Município, sem que caiba qualquer indenização. O ARREMATANTE / COMPRADOR(a) 
ficará sujeito as penas previstas no artigo 335 do Código Penal Brasileiro, bem como os artigos 93 e 95 da Lei 8.666/93 (lei de Licitações). 
A retirada dos bens será acompanhada por um funcionário do Município e deverá ser agendada por telefone e ocorrerá somente em horário 
de expediente da Prefeitura.

7.2. O PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DO(s) DOCUMENTO(s) É DE 20 (vinte) DIAS. Todos os custos de transferências de veículos, taxas 
(IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento e multas), escrituras, certidões, (quando houver), serão por conta do(a) ARREMATANTE.

7.3. As despesas com a retirada e transporte dos Bens e os impostos que incidirem sobre a venda e transporte (ICMS e outros), serão de 
inteira responsabilidade do(a) ARREMATANTE. O transporte do bem arrematado, assim como as despesas com retirada, carregamento, 
frete, seguro, taxas etc., correrão por conta e risco do(a) ARREMATANTE. No ato da retirada, o(a) ARREMATANTE deverá trazer todos os 
equipamentos de proteção e segurança necessários, não sendo permitida a desmontagem ou transformação dos bens arrematados dentro 
da área em que estão localizados os mesmos.

7.4. Como a todos os interessados é dado o direito de vistoriar os bens a serem vendidos no presente Leilão, os mesmos não poderão alegar, 
por qualquer circunstância, motivo ou situação, desconhecê-los, nem tampouco ingressar em juízo com Ação Redibitória ou equivalente, a 
fim de minorar o valor ou pleitear qualquer espécie de indenização. A simples presença e participação no Leilão, já implicam na aceitação 
deste edital em todo seu conteúdo e do estado em que se encontram os bens.

7.5. O Comitente e o(a) leiloeiro(a) não se responsabilizarão por eventuais erros de descrição, impressão, defeitos em veículos, máquinas, 
equipamentos colocados em leilão. Não cabe a respeito de quaisquer itens, quaisquer reclamações posteriores por parte do(a) arrematante, 
quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, nem direito a reclamação por vícios redibitórios e tão pouco pedir abatimento nos 
valores. As fotos exibidas nos sites, material de divulgação oficial, bem como na tela de lances, são meramente ilustrativas.

08. DO LEILOEIRO:

8.1. O Leilão será conduzido pelo(a) leiloeiro(a) Público Oficial, Sr. Roger Wenning, matrícula AARC/340, contratad através de PROCESSO 
LICITATÓRIO 18/2021. O Município nada pagará a Leiloeira sob qualquer título ou valor arrecadado nas vendas efetuadas.

8.2. Fica reservado ao(a)(s) Leiloeiro(a)(s) indicado(s), o direito de suspender o presente processo licitatório, bem como adiar horários de 
início do leilão, sem que caiba qualquer reclamação ou pedido de indenização. Os adiamentos deverão ser justificados aos presentes em 
voz alta.

09. DAS SANÇÕES

9.1. O descumprimento por parte dos licitantes de qualquer das normas definidas neste processo licitatório ou que de alguma forma tumul-
tuar quaisquer fases do presente Leilão, ensejará a este a suspensão temporária de participação de licitações e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, pelo período de 02 (dois) anos, além de sofrer as sanções e penas descritas no Código Penal Brasileiro, bem 
como as da Lei 8.666/93 (lei de Licitações). Ao inadimplente recairão multas, restrições à conta, cobranças judiciais, além de Protestos e 
Inscrições em Cadastros de Devedores. Adverte-se aos participantes DO Leilão ON Line para não deixar seus computadores, smart-phones, 
tablets ou outros ao fácil acesso de menores ou pessoas não habilitadas. O uso da senha e, consequentemente dos Lances é de total res-
ponsabilidade do usuário.

9.2. No dia do Leilão o silêncio deve ser observado pelos participantes a fim de que todos os presentes possam ouvir atentamente o que 
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está se procedendo. Caso haja perturbação da ordem, imediatamente será parado o Leilão, chamando-se a Força Pública, a Polícia Militar 
ou outra, para que a pessoa seja retirada imediatamente do local e esta responderá as consequências Legais, já citadas, além de eventuais 
perdas e danos. Em seguida, voltará o Leilão normalmente.

10. DA REVOGAÇÃO DO EDITAL

10.1. Fica reservado ao Prefeito Municipal, por interesse público, o direito de revogar, anular, retirar ou incluir partes ou lotes, ou suspender 
o presente processo licitatório, bem como adiar horários de início do leilão, ou antes, da emissão do documento adjudicatório, sem que caiba 
qualquer reclamação ou pedido de indenização.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 Da reunião referente ao presente leilão será lavrado Diário ou Auto de Leilão, no qual figurarão todos os lotes vendidos ou não, bem 
como a correspondente identificação do(a)(s) ARREMATANTE com nomes completos, endereços, inclusive com número de CPF ou CNPJ.

11.2 O encerramento do processo de Leilão ocorre com o recebimento do valor total da arrematação, o pagamento da comissão do(a) 
leiloeiro(a) e a entrega do(s) bem(ns) vendido(s) e a prestação de contas.

12.1. DO LOCAL PARA VISITAÇÃO E HORÁRIOS:
Os bens encontram-se à disposição para exame dos interessados na GARAGEM DA PREFEITURA, localizada na Rua Madre Maria Theodora, 
n° 264, Centro, cidade de Ponte Serrada, SC, no Horário 7h30m às 11h30m. E das 13h às 17h. a vISITA SERÁ PERMITIDA UM DIA ÚTIL 
ANTES DO LEILÃO. No dia do leilão, até 08h 30min.

12.2. As visitas serão acompanhadas de funcionário designado pela Administração Municipal.

12.3. Onde este Edital for omisso, prevalecerão os termos da Lei nº 8.666/93, com as alterações posteriores, independentes de menção 
expressa.

12.4. O(a) leiloeiro(a), no ato do pregão, não está obrigado a seguir a ordem numérica a que estão dispostos os lotes neste Edital, podendo 
invertê-la seguindo sua conveniência.

12.5. O depositário dos bens é o comitente que é responsável pela qualidade, origem, conteúdo, existência, legitimidade, autenticidade e 
segurança dos bens ofertados (Lotes). A ele cabe a guarda, a documentação e a responsabilidade até a entrega. Como a todos é dado o 
direito de visita e de vistoria dos bens, entende-se que, participando do Leilão, o interessado declara tacitamente, ter pleno conhecimento 
deste Edital e declara que vistoriou previamente os lotes, tendo pleno conhecimento das características de cada bem. As imagens publicadas 
em nosso site, plataforma de leilões e sistema áudio visual são meramente ilustrativas.

12.6. É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou de alguma forma negociar o(s) seu(s) bens antes da confecção da nota de 
venda em leilão ou do pagamento.

12.7. Não haverá sob hipótese alguma a substituição das notas de venda, a não ser por caso fortuito ou de força maior.

12.8. O Município e ao(a) leiloeiro(a) não atenderão e não reconhecerão reclamações de terceiros com quem venha o arrematante a tran-
sacionar bens arrematados no presente leilão.

12.9. Este edital está registrado na forma da lei. Direitos autorais pertencentes ao(a) leiloeiro(a) Oficial. Proibida qualquer forma de repro-
dução total ou parcial deste edital. Cópias ou reproduções não autorizadas serão punidas na forma da Lei.

Maiores informações e cópia do Edital poderão ser obtidas na Prefeitura, na Rua Madre Maria Theodora, n° 264, Centro, cidade de Pon-
te Serrada, e-mail secretaria.administracao@ponteserrada.sc.gov.br através dos sites www.ponteserrada.sc.gov.br ou WWW.LEILOESREI.
COM.BR, ou pelos telefones (49) 3435 0122 na Prefeitura ou (473546 2855 com ao(a) leiloeiro(a). LEIA ATENTAMENTE O EDITAL.

Ponte Serrada (SC), em 02 de MAIO de 2022.

ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPAL, DE PONTE SERRADA

ANEXO I

LOTE 01: VW/15.190 EOD E.HD ORE, ano e modelo 2011, placas MJB 1421, renavam 328767743, cor amarela, diesel, 48 lugares. LANCE 
INICIAL R$ 15.000,00.

LOTE 02: RENAULT MASTER AMBULÂNCIA RONTAN, ano 2009 e modelo 2010, placas MHP 3647, renavam 227799259, cor branca, diesel. 
LANCE INICIAL R$ 12.900,00.
LOTE 03: CITROEN JUMPER RONTAN AMBULÂNCIA, ano 2012 e modelo 2013, placas MJZ 4845, renavam 479441901, cor branca, diesel. 
LANCE INICIAL R$ 11.400,00.
LOTE 04: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, ano 2012 e modelo 2013, placas MJY 1693, renavam 466977611, cor branca, álcool/gasolina. LANCE 
INICIAL R$ 7.200,00.
LOTE 05: PEUGEOT BOXER CLASSY VAN, ano 2015 e modelo 2016, placas QHY 3052, renavam 1080830968, cor branca, diesel, 15 lugares. 

mailto:secretaria.administracao@ponteserrada.sc.gov.br
http://www.ponteserrada.sc.gov.br
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LANCE INICIAL R$ 14.700,00
LOTE 06: TRATOR AGRÍCOLA BUDNY 11040 4 X 4, ano 2013. LANCE INICIAL R$ 15.000,00.

LOTE 07: VOLKS COMIL SVELTO U, ano e modelo 2002, placas MCM 1011, renavam 780123646, cor branca, diesel, 49 lugares. LANCE 
INICIAL R$ 14.900,00.
LOTE 08: CADEIRA ODONTOLOGICA. LANCE INICIAL R$ 250,00.
LOTE 09: BAÚ DE CAMINHÃO, medindo, 4,00 x 2,20 x 2,20m. LANCE INICIAL R$ 800,00.
LOTE 10: SUCATAS DIVERSAS, contendo, mesa, fogão, janelas LANCE INICIAL R$ 200,00.
LOTE 11: ENCILADEIRA ESTACIONÁRIA. LANCE INICIAL R$ 500,00.
LOTE 12: SOCADOR DE TERRENO COM MOTOR DIESEL. LANCE INICIAL R$ 400,00.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2055

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO N. 6/2022
Publicação Nº 3868703

 

  
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
COMUNICADO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO N. 6/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 80/2021 

 
ALCEU ALBERTO WRUBEL - Prefeito Municipal de Ponte Serrada/SC, no uso 
das prerrogativas que lhe são conferidas e, na forma do artigo 49 da Lei 
Federal n. 8.666/93;  
 
Considerando que a Licitação, como todo ato administrativo é suscetível de 
anulação e de revogação e que, a competência para anular ou revogar é, em 
princípio, da autoridade superior que autorizou ou determinou a licitação, como 
determina o artigo 49 da Lei Federal n. 8.666/93, in verbis:  
 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 
Considerando o exposto pelo ilustre doutrinador Marçal Justen Filho 
(Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 9º 
Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte comentário sobre revogação:  

 
“A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado 
inconveniente e inadequado à satisfação do interesse público. 
A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do 
ato relativamente ao interesse público... Após, praticado o ato, 
a administração verifica que o interesse público poderia ser 
melhor satisfeito por outra via. Promoverá então o 
desfazimento do ato anterior... Ao determinar a instauração da 
licitação, a Administração realiza juízo de conveniência acerca 
do futuro contrato (....) Nesse sentido, a lei determina que a 
revogação dependerá da ocorrência de fato superveniente 
devidamente comprovado. Isso indica a inviabilização de 
renovação do mesmo juízo de conveniência exteriorizado 
anteriormente”.  

 
Podemos encontrar fundamento para a revogação e para a anulação na 
Súmula n. 473 do STF (Supremo Tribunal Federal): 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” 

 
Considerando que o ato administrativo revogatório é resultante do poder 
discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que 
se destinem ao seu fim específico; 
 
Considerando que o interesse público nada mais é do que o interesse da 
coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a 
satisfação e o interesse de todos os cidadãos; 
 
Considerando a realização do Processo Licitatório n. 80/2021- e a Ata n. 4/2021 
datada de 11/03/2022, na qual esclarece o erro no Termo de Homologação;  
 
Considerando que está demonstrada a presença de todos os requisitos 
ensejadores para o presente ato, quais sejam: a superveniência, pertinência e 
suficiência dos argumentos e fatos; 
 
DECIDE:  
1º - REVOGAR O CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
N. 6/2021, nos termos da fundamentação exarada. 
 
Publique-se e de conhecimento aos interessados. 
 

Ponte Serrada, 12 de março de 2022. 
 
 

ALCEU ALBERTO WRUBEL 
Prefeito Municipal 
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N.28/2022
Publicação Nº 3871298

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 644DBB2F0A1D24332AADC1D9795A5397781130F1

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n. 
264, centro, e-mail:  licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com  
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N. 80/2021 

 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N.28/2022 

 
Pelo presente termo de doação de imóvel com encargos, de um lado o 
Município de Ponte Serrada, com sede na Rua Madre Maria Theodora, n. 264, 
CNPJ n. 82.777.236/0001-01 representada neste ato por seu Prefeito Municipal 
Sr. ALCEU ALBERTO WRUBEL, RG n. 1306106 e inscrito no CPF n. 469.966.309-
59, de ora em diante denominado simplesmente CONCEDENTE e, de outro 
lado GILBERTO BORGES DA CRUZ ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ n. 17.997.410/0001-51, com sede na Rua Rui Barbosa, n. 60, 
centro, Município de Ponte Serrada/SC, neste ato representado por seu 
representante GILBERTO BORGES DA CRUZ, brasileiro, empresário, CPF n. 
035.794.659-61, residente e domiciliado neste Município, de ora em diante 
denominado simplesmente de CONCESSIONÁRIO, têm, entre si, justo e 
contratado o que segue.  
 
O presente termo de concessão de direito real de uso encontra-se vinculado ao 
Edital de Concorrência n. 80/2021, e à proposta nele apresentada pelo 
Concessionário, assim como às disposições pertinentes da Lei Federal n. 
8.666/93, com as alterações das Leis n. 8883/94, 9648/98 e 9854/99, e das 
Leis Municipais n. 2.368/2019 e Lei n. 2.414/20. 
 
O Presente Contrato é um substituição ao Contrato n. 6/2022, datado de 
16/02/2022, em razão de erro no Termo de Homologação. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  
O CONCEDENTE é senhor e legítimo proprietário do imóvel que assim se 
descrevem e caracterizam:  
Lote urbano n. 4, registrado sob Matrícula n. 5.755, Livro 2-U, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Serrada/SC, sendo parte do lote n. 
3, com área total de 5.200,00 m², pertencentes à matrícula originária do 
Loteamento Industrial, assim descrito no Memorial Descritivo: 
“Parte do Lote 3 (Lote n. 4) - Área total: 900,00 m² confrontações: Nordeste: na 
extensão de 50,00 metros com parte do lote 3 (lote nº 05) - desmembrado; 
Sudoeste: na extensão de 16,70 metros com parte do lote 3 (lote nº 07) - 
desmembrado; na extensão de 16,70 metros com parte do lote 3 (lote nº 08) - 
desmembrado; e na extensão de 16,60 metros com parte do lote 3 (lote nº 09) - 
desmembrado; Sudeste: na extensão de 18,00 metros com parte do lote nº 03, 
de propriedade de Zelide Bonatto Tiecher (matrícula nº 7.645); Noroeste: na 
extensão de 18,00 metros com a Rua Emílio Acunha”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO  



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2058

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n. 
264, centro, e-mail:  licitacao@ponteserrada.sc.gov.br e licitacaoponteserrada@gmail.com  
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o CONCEDENTE, 
concede com encargos o imóvel descrito na Cláusula Primeira ao 
CONCESSIONÁRIO, para ali instale empreendimento industrial, conforme 
proposta técnica apresentada no Processo Licitatório n. 80/2021 e Edital de 
Concorrência n.80/2021. 
A presente concessão com encargos é realizada ad corpus, considerando-se, 
dessa forma, que o CONCESSIONÁRIO examinou criteriosamente as 
condições físicas do imóvel. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO  
I. Formalizado o presente termo de concessão, o CONCESSIONÁRIO terá 
prazo máximo de 3 (três) meses para promover o início das obras e de 12 
(doze) meses para iniciar as atividades industriais, com possibilidade de 
prorrogação deste último prazo por mais 6 (seis) meses, desde que justificada 
pelo empreendedor por escrito pela administração; os prazos acima referidos 
têm como início de contagem a data de assinatura do presente instrumento;  
II. Realizar e executar o projeto de energia elétrica para o seu 
empreendimento, fornecendo os equipamentos e materiais necessários à sua 
implantação;  
III. Responsabilizar-se pelo aumento de demanda de energia elétrica;  
IV. Realizar e executar projeto de rede de água;  
V. Realizar e executar projeto de sistema de tratamento de efluentes sólidos e 
líquidos, atendida a legislação pertinente;  
VI. Cumprir com a proposta técnica apresentada no presente certame;  
VII. O CONCESSIONÁRIO não poderá utilizar o imóvel para finalidade diversa 
daquela explicitada no Projeto apresentado no certame licitatório.  
VIII. Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos;  
IX. Obtenção das licenças ambientais e Anotações de Responsabilidades 
Técnicas (ARTs) pertinentes à edificação, as quais deverão ser apresentadas à 
municipalidade antes do início das atividades;  
X. Cumprir com as determinações do concedente, em especial aquelas 
pertinentes à implementação do Distrito Industrial ou outras que se façam 
necessárias para o resguardo do interesse público.  
XI. Prestar contas anualmente, após os 24 (vinte e quatro) meses de carência e 
por etapa da implantação da empresa da proposta técnica.  
 
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE  
I. Abertura e cascalhamento das vias internas da área do lote.  
II. Fiscalizar as condições previstas neste edital e em contrato, conforme 
prestação de contas pela CONCESSIONÁRIA.  
 
CLÁUSULA QUINTA – RESCISÃO E REVERSÃO  
Fica expressamente estabelecido que a concessão com encargos será 
rescindida, independentemente da interpelação ou notificação, judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses, observadas as disposições:  
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Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n. 
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I. Não destinação ou utilização do imóvel para as finalidades definidas no 
projeto apresentado nesta licitação, sem a anuência da Administração 
Municipal;  
II. II. Não cumprimento dos prazos estipulados;  
III. Paralisação das atividades por período superior a 6 (seis) meses, após os 
24 (vinte e quatro) meses de carência, não importando o motivo;  
IV. Falência da empresa;  
V. Transferência do estabelecimento para outro município;  
VI. Alienação do imóvel antes de decorridos dez anos do início das atividades 
da empresa no local, sem autorização da Administração Municipal;  
VII. VII. Não cumprimento dos encargos assumidos neste termo de concessão 
de direito real de uso ;  
§1º. A não observância do disposto no Edital ou neste contrato administrativo 
implicará na rescisão e reversão da doação, não cabendo o ressarcimento por 
benfeitorias feitas no imóvel, sem prejuízo das penal idades preconizadas pela 
Lei n. 8.666/93 e de perdas e danos.  
§2º. A reversão da concessão se dará por Decreto da administração pública.  
§3º. Revertida a concessão, o CONCESSIONÁRIO deverá desocupar o imóvel 
no prazo máximo de 3 (três) meses, sem direito a indenização, deixando a área 
como estava na ocasião do recebimento, sob pena de retenção das 
benfeitorias, resguardando-se ainda o direito de perdas e danos por parte do 
Município.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES  
Além da possibilidade de reversão e aplicação das penalidades respectivas, o 
descumprimento das cláusulas previstas neste instrumento, no ato 
convocatório, e Lei n. 8.666/93, ensejarão a aplicação das sanções previstas 
nos arts. 86 a 88 da Lei de Licitações Públicas, sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA POSSE  
A posse do imóvel objeto do presente instrumento é transmitida pelo 
CONCEDENTE ao CONCESSIONARIO no ato da lavratura deste instrumento.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA IRREVOGABILIDADE  
O presente ajuste é celebrado sob condição expressa de sua irrevogabilidade e 
irretratabilidade, ressalvado o eventual inadimplemento do CONCESSIONÁRIO 
ou descumprimento das condições pactuadas neste instrumento, no edital e na 
legislação já referida.  
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO  
Incumbirá ao Doador providenciar a publicação deste contrato por extrato, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
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Município de Ponte Serrada: 49-3435-6014 e 3435-6021 – Rua : Madre Maria Theodora, n. 
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Para dirimir quaisquer questões que direta ou indiretamente decorram deste 
instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de Ponte Serrada, Estado 
de Santa Catarina com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
E por estarem as partes, CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIO, de pleno 
acordo com o aqui ajustado, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias 
iguais teor e forma, para idênticos efeitos, na presença de 2 (duas) 
testemunhas que também assinam.  
 

Ponte Serrada,  12 de março  de 2022. 
  

 
 
ALCEU ALBERTO WRUBEL 
Prefeito Municipal  
CONCEDENTE 

 
 
GILBERTO BORGES DA CRUZ 
Representante legal 
CONCESSIONÁRIO 

 
 
 
Testemunhas: 
 
 
Nome:                        Nome: 
CPF:                CPF:  
 
 
 
 
Analisado e Aprovado 
 
 
 
André Luiz Panizzi 
OAB/SC: 23.051                                                                                                                                                                                                                               
Assessor Jurídico 
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CONTRATO N.5/2022 PROCESSO LICITATÓRIO N. 8/2022
Publicação Nº 3867827

 

 
EESSTTAADDOO  DDEE  SSAANNTTAA  CCAATTAARRIINNAA  

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  PPOONNTTEE  SSEERRRRAADDAA  
Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. 8/2022 
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 1/2022 

CONTRATO N.5/2022 
 
O MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ n. 82.777.236/0001-01, com sede na Rua Madre Maria Theodora, n. 
264, Centro, Ponte Serrada/SC e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALCEU ALBERTO WRUBEL, inscrito no RG 
n. 1306106 e CPF n. 469.966.309-59, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa JORGE E OCIENY MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA, 
CNPJ n. 24.747.363/0001-53, com endereço na Rua Condá, n. 450D, apto 302, Bairro 
Santa Maria, Chapecó/SC, telefone 49-99930-2856,  por sua representante OCIENY 
GONZAGA GUIMARÃES RAMIREZ, brasileira, médica, RG n. 7.859.149 SSP/SC, 
residente e domiciliada em Chapecó/SC, doravante denominado CONTRATADO, têm 
entre si justo e contratado, tem entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato 
que se regera pela Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores vigentes, Edital de 
Licitação da Modalidade de Dispensa de Licitação n.  01/2022, homologado em 
29/04/2022 e pelas condições que estipula a seguir. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializado em 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE INSCRITO 
E REGULAR NO CRM PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NÃO 
EXCEDENDO 100 (CEM) ATENDIMENTOS POR MÊS, CONFORME A DEMANDA E 
A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ANEXO I. 
Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas na Dispensa 
de Licitação n. 8/2022 seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO 
O Contratante obriga-se a:  
1-A licitante vencedora deverá prestar os serviços sempre que requisitado, de acordo 
com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde;  
2-Os serviços deverão ser realizados em Unidade de Saúde do Município de Ponte 
Serrada- ESF- em regime ambulatorial - consultas médica; 
3-Deverá o profissional referenciar os pacientes se necessário e preencher laudos e 
TFD para atendimento nas referências em Unidade Básica de saúde do centro; 
4-Quando do pagamento devido a licitante vencedora, será efetuada a retenção 
tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 
8.212, de 1993; 
5-A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar, qual seja o efetivo exercício da cessão de mão de obra 
pelo sócio proprietário da empresa; 
6-O presente contrato é pelo prazo de 6 (seis) meses OU pelo prazo da homologação 
de novo Processo Licitatório, o qual ocorrer primeiro. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Responder por todos os ônus com as obrigações fiscais, comerciais, trabalhistas e 
demais encargos devidos sobre o presente contrato. 
A empresa deverá fornecer o serviço conforme exigido no edital. 
 
CLÁUSULA  QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  
a) O presente contrato terá vigência a contar da assinatura até o prazo de 6 (seis)  
meses, sendo 29/10/2022 OU pelo prazo da homologação de novo Processo 
Licitatório, o qual ocorrer primeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Pelo fornecimento dos laudos previstos na Cláusula Primeira, a contratante pagará à 
contratada o valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) mensais. 
As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária do Exercício de 
2022: 
11.001. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE- 
11.001.10.301.1001.2065.3.3.90.00.00 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
A Contratante efetuará o pagamento deste Contrato, à Contratada 30 dias após a 
apresentação das respectivas notas fiscais eletrônicas e mediante a apresentação das 
CNDS descritas no item no edital, por parte da Contratada, devidamente atestadas 
pelo servidor responsável pelo recebimento dos objetos entregues. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão administrativa, 
nas hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações, 
com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à 
Contratada direito a qualquer indenização. 
A rescisão contratual poderá ser: a) Determinada por ato unilateral da Administração, 
nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) 
Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no 
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 
Pelo atraso injustificado na entrega do(s) objeto deste Contrato, sujeita-se a 
Contratada às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na seguinte 
conformidade: 
a) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação 
não cumprida, por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento); 
b) Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Contratante poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 
87 da Lei 8.666/93, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) objetos 
não entregue(s). 
As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, 
consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos 
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eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
O presente termo não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 
parte. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
A Contratante providenciará a publicação respectiva, em resumo, do presente termo, 
na forma prevista em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será feita através 
de e-mail ou fisicamente.  
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.    
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
Os casos omissos ao presente termo serão resolvidos em estrita obediência às 
diretrizes da Lei n. 8.666/93, e posteriores alterações. 
Ficam nomeados fiscais deste presente contrato os secretários das respectivas pastas 
das Secretarias municipais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Aplicam-se ao Contrato as disposições da legislação federal de licitações, Lei n. 
8.666/93. 
Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em duas vias de 
igual teor e forma. 
Fica eleito o foro da Comarca de Ponte Serrada para dirimir as questões decorrentes 
do presente Contrato. 
 

Ponte Serrada/SC, 29 de abril de 2022.  
 
 
ALCEU ALBERTO WRUBEL 
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE 

OCIENY GONZAGA GUIMARÃES 
RAMIREZ 
Representante legal 
CONTRATADO 

  
  
Testemunhas:  
  
__________________________          _______________________ 
 
 
Analisado e Aprovado por: 
 
 
André Luiz Panizzi 
OAB/SC N. 23.051 
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Câmara muniCipal

DECRETO 09-2022
Publicação Nº 3868058

 DECRETO LEGISLATIVO N° CM 009/2022.

“ REVOGA DECRETO, CONFORME ESPECIFICA”.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de Vereadores, de Ponte Serrada – SC., no uso das atribuições que lhes são conferidas em lei, DE-
CRETA:

Art. 1º - Fica REVOGADO O DECRETO LEGISLATIVO Nº CM 007/2022 o qual afasta temporariamente o Parlamentar Edivan Antonio Panizzi, 
conforme Art. 276, inciso II da Resolução nº CM 019/90.

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

SALA DAS SESSÕES EM 02 DE MAIO DE 2022.

ANDRELEY ROBSON HABECH
Presidente
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Porto Belo

prefeitura

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023
Publicação Nº 3868672

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Porto Belo, através da Secretaria da Fazenda, atendendo ás determinações contidas no inciso I, do parágrafo úni-
co, do artigo 48, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, faz saber a quem possa interessar, que fará Audiência 
Pública para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o Exercício de 2023, a ser realizada dia 10/05/2022 as 13h30min, na 
Câmara Municipal de Vereadores, localizada á Rua Capitão Gualberto Leal Nunes nº 330, centro, Porto Belo.

Porto Belo, 03 de maio de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022 - FMS
Publicação Nº 3869382

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 58D33E2210A2D1B352069FDA7BBB836AB16B811F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade de licitação: Pregão Nº 015/2022 - Pregão Eletrônico Nº 015/2022 - FMS
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de medicamentos e materiais veterinários para atender as necessidades do Centro de Castração 
do Fundo Municipal de Saúde de Porto Belo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 17/05/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 
237.

Porto Belo, 03 de maio de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 055/2022 - PMPB
Publicação Nº 3869236

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E445E29A68F3EF334197E4299FD56B7902E82771
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
AVISO DE LICITAÇÃO
MULTIENTIDADES
Modalidade de licitação: Pregão Nº 058/2022 - Pregão Eletrônico Nº 055/2022 - PMPB
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM
Objeto: REGISTRO DE PREÇO - Aquisição de óleos lubrificantes destinados à manutenção da frota mecanizada das Secretarias, Fundos e 
Fundações do Município de Porto Belo, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital.
Data e local de entrega da sessão eletrônica: Até às 08h30min do dia 17/05/2022, no site www.portaldecompraspublicas.com.br
O edital na integra e todos os seus anexos, estão à disposição no site da Prefeitura Municipal, no link Licitações, no site www.portaldecom-
praspublicas.com.br e no Setor de Licitações da PMPB, Rua José Guerreiro Filho, nº 265, Centro, Porto Belo/SC.
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Porto Belo, no Setor de Licitações, pelo telefone (47) 3369-4111 - ramal 
237.

Porto Belo, 03 de maio de 2022
Joel Orlando Lucinda
Prefeito Municipal

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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Porto União

prefeitura

DECRETO Nº 1.488/2022
Publicação Nº 3869044

DECRETO Nº 1.488, de 29 de abril de 2022.
Dispõe sobre a revogação do Decreto nº 1.420, de 10 de janeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 
64, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 1.420, de 10 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a nomeação do Secretário Municipal de Saúde de 
Porto União Interino.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, tendo seus efeitos 
retroagidos a 11 de março de 2022.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

DECRETO Nº 1.489/2022
Publicação Nº 3869038

DECRETO Nº 1.489, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.743 de 14 de julho de 2021 (LDO) e 4.782, de 23 de no-
vembro de 2021 (LOA),

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementado o Orçamento Geral do Município, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, no valor de R$ 560.000,00 
(Quinhentos e sessenta mil reais):

ORGÃO ORGÃO 0200 – PODER EXECUTIVO DE 
PORTO UNIÃO

UNIDADE 0210 – ENCARGOS GERAIS DO 
MUNICÍPIO

PROJETO 1155 – Investimentos em Ensino
MODALIDADE 4490 – 242 – Aplicações Diretas 90 560.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 560.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes do Processo FESPORTE 1316/2021, Portaria nº 
468/2021 e Processo SC 17855, Portaria nº 384/2021.

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

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

SOFIA SYDOL
Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade
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DECRETO Nº 1.490/2022
Publicação Nº 3869047

DECRETO Nº 1.490, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre recondução e nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 
64, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Ofício Nº 004/2022, do Conselho Municipal de Saúde – CMS, datado de 28 de abril de 2022;

CONSIDERANDO o contido em ata da reunião realizada pelo Conselho Municipal de Saúde em 10 de novembro de 2021;

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Lei Municipal nº 3.136, de 22 de dezembro de 2005, combinado com o art. 4º do Regimento 
Interno do Conselho Municipal de Saúde – CMS ,

DECRETA:
Art. 1º RECONDUZ e NOMEIA para o período de 02 (dois) anos, contados de 18 de novembro de 2021, os membros abaixo relacionados, 
para compor o Conselho Municipal de Saúde – CMS, nomeados por meio do Decreto nº 874, de 18 de novembro de 2019.

I- 02 (dois) Representantes dos Prestadores de Serviços Públicos:

Titular: Tatiane Ferreira – Secretaria Municipal de Saúde;
Suplente: Alcioní Terezinha Grabowski Calikoski – Secretaria Municipal de Saúde.

Titular: Marcos Luciano Colla – Corpo de Bombeiros PU;
Suplente: Fernando César Straube – Secretaria Municipal de Educação.

II- 02 (dois) Representantes dos Prestadores de Serviços Privados:

Titular: Charlini Santos Lima – Hospital de Caridade São Braz;
Suplente: Carolina Jung – Laboratório de Análises Clínicas Dr. Willy Carlos Jung.

Titular: Josyana Ap. Ferreira da Silveira – Rede Feminina de Combate ao Câncer;
Suplente: Lauro Mano Júnior – Fundação Hermon.

III- 04 (quatro) Representantes dos Profissionais de Saúde:

Titular: Gelfrane Fátima Bonete – Conselho Regional de Nutrição;
Suplente: Ani Hobi – Conselho Regional de Nutrição.

Titular: Mariano Bordon Sosa – Conselho Regional de Medicina;
Suplente: Luisa Rech Jaeger – Conselho Regional de Odontologia.

Titular: Rafaela Leão André – Conselho Regional de Enfermagem;
Suplente: Rafael Pavlak – Conselho Regional de Psicologia.

Titular: Michele Patruni – Conselho Regional de Serviço Social;
Suplente: Mariane Schorr Caesar – Conselho Regional de Fisioterapia.

IV- 08 (oito) Representantes dos Usuários:

Titular: Adolfo Eckel – Pró Vida;
Suplente: Noemi Clausen – Associação dos Funcionários do Hospital São Braz.

Titular: Salete Maria de Lima Venâncio – UNICOM;
Suplente: Adriane Aparecida Dias – Associação de Moradores Santa Cruz do Timbó.

Titular: Marlene Sonnestrahl – ADAD;
Suplente: José Benedito Vieira – Associação de Moradores São Pedro.

Titular: João Celso Alves – Associação de Moradores São Bernardo;
Suplente: Julieta Vogel Kalichak – Associação de Moradores São Miguel da Serra.

Titular: Solange Benasulin – Pastoral da Saúde;
Suplente: Vera Strobino – Pastoral da Saúde.

Titular: Marcelo Inácio Stelmach – Associação de Moradores São Francisco;
Suplente: Maria Natalina Sonnestrahl – Associação de Moradores São Pedro.
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Titular: Vanderlei Silveira de Souza – Associação de Moradores Vice King;
Suplente: Marili Soares dos Santos – Associação de Moradores São Bernardo.

Titular: Manoel Alvir da Mota – Associação de Moradores Jardim Oliveira;
Suplente: Daniele Cristina G. Maia – Associação de Moradores São Bernardo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, tendo seus efeitos 
retroagidos a 18 de novembro de 2021.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 056/2022
Publicação Nº 3868040

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 056/2022

Concurso Público Municipal nº. 001/2018
ELISEU MIBACH, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), 
APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2018 a comparecer junto a Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 04/05/2022 a 10/05/2022, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, para apresentar FOTOCÓPIA e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos 
exigidos no item 2.5 do Edital 001/2018, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão Nascimento, Casamento ou União Estável;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir);
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso;
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei (modelo CRH*);
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013) (modelo CRH*);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos (modelo CRH*);
* Modelo CRH – São modelos de documentação gerados pela Chefia de Recursos Humanos mediante a apresentação dos demais documen-
tos.
Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 2.5.21 do Edital 001/2018, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo so-
mente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os 
respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de 
perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS NÍVEL 01
NOME CLAS ASSINATURA DATA
GIZIELI IRENE SWIDNICKI 67º

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 057/2022
Publicação Nº 3868042

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 057/2022

Concurso Público Municipal nº. 001/2018
ELISEU MIBACH, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), 
APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2018 a comparecer junto a Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 04/05/2022 a 10/05/2022, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, para apresentar FOTOCÓPIA e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos 
exigidos no item 2.5 do Edital 001/2018, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão Nascimento, Casamento ou União Estável;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir);
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso;
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei (modelo CRH*);
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013) (modelo CRH*);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos (modelo CRH*);
* Modelo CRH – São modelos de documentação gerados pela Chefia de Recursos Humanos mediante a apresentação dos demais documen-
tos.
Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 2.5.21 do Edital 001/2018, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo so-
mente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os 
respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de 
perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOME CLAS ASSINATURA DATA
ARTHUR JOSE CAROLESKI 27º

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 058/2022
Publicação Nº 3868043

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 058/2022

Concurso Público Municipal nº. 001/2018
ELISEU MIBACH, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), 
APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2018 a comparecer junto a Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 04/05/2022 a 10/05/2022, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, para apresentar FOTOCÓPIA e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos 
exigidos no item 2.5 do Edital 001/2018, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão Nascimento, Casamento ou União Estável;
- Carteira de Identidade;
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- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir);
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso;
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei (modelo CRH*);
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013) (modelo CRH*);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos (modelo CRH*);
* Modelo CRH – São modelos de documentação gerados pela Chefia de Recursos Humanos mediante a apresentação dos demais documen-
tos.
Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 2.5.21 do Edital 001/2018, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo so-
mente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os 
respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de 
perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NOME CLAS ASSINATURA DATA
DENISE DRECKSLER 29º
JUCINARA DE ARAUJO 30º
SILVANE APARECIDA DOS SANTOS 31º

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 059 - 2022 - ANOS INICIAIS - AEE - CHAMADA PÚBLICA
Publicação Nº 3867875

Edital de Convocação 059/2022
Chamada Pública nº 001/2022
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as), 
APROVADOS (as) na Chamada Publica nº. 001/2022 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos, 
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 04 de maio de 2022, às 08h15min, para a escolha de vaga, apresentando 
as fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2021), 
para assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2022:
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Carteira de Trabalho;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Comprovante de vacinação contra o Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 1.310/2021
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
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- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no 
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao 
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE 1º AO 5º ANOS INICIAIS - AEE
POS NOME ASSINATURA Data
1 KARLA DAYANE AFONSO
2 MARIZETE DE FATIMA ROSA

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 059/2022
Publicação Nº 3868045

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 059/2022

Concurso Público Municipal nº. 001/2018
ELISEU MIBACH, Prefeito Municipal de Porto União – SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), 
APROVADO (a) no Concurso Público Municipal nº 001/2018 a comparecer junto a Chefia de Recursos Humanos, desta Prefeitura Municipal, 
sito a Rua Padre Anchieta, n.º 126, Centro, Porto União- SC, do dia 04/05/2022 a 10/05/2022, no horário das 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a sexta feira, para apresentar FOTOCÓPIA e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos 
exigidos no item 2.5 do Edital 001/2018, para investidura em cargo público:

- 01 (uma) fotografia 3x4, recente;
- Certidão Nascimento, Casamento ou União Estável;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- Comprovante do PIS/PASEP
- Cadastro de Pessoa Física – CPF e comprovante de regularidade emitido via internet pela Receita Federal do Brasil;
- Título de Eleitor;
- Certidão relativa à quitação eleitoral emitida via internet;
- Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Carteira Nacional de Habilitação (se assim o cargo exigir);
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Certificado de Especialização, se for o caso;
- Registro no respectivo Conselho Regional de Classe do Estado de Santa Catarina, se for o caso;
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei (modelo CRH*);
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013) (modelo CRH*);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público (modelo CRH*);
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos (modelo CRH*);
* Modelo CRH – São modelos de documentação gerados pela Chefia de Recursos Humanos mediante a apresentação dos demais documen-
tos.
Em relação aos Exames Admissionais, previstos no item 2.5.21 do Edital 001/2018, o (a) candidato (a) deverá iniciar o seu processo so-
mente após a entrega, junto a Chefia de Recursos Humanos, dos documentos comprobatórios exigidos para o cargo, a qual solicitará os 
respectivos exames conforme exigência para o cargo.
Todos os documentos deverão ser entregues na Chefia de Recursos Humanos impreterivelmente no prazo acima estipulado, sob pena de 
perda do direito a escolha de vagas e à posse ou qualquer outro direito inerente ao Concurso.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
NOME CLAS ASSINATURA DATA
DANIELE ALVES DE LIMA 16º

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 060 - 2022 - ARTES - CHAMADA PÚBLICA
Publicação Nº 3867876

Edital de Convocação 060/2022
Chamada Pública nº 001/2022
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as), 
APROVADOS (as) na Chamada Publica nº. 001/2022 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos, 
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 04 de maio de 2022, às 10h15min, para a escolha de vaga, apresentando 
as fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2021), 
para assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2022:
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Carteira de Trabalho;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Comprovante de vacinação contra o Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 1.310/2021
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no 
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao 
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE 6º AO 9º ANOS FINAIS - ARTES
POS NOME ASSINATURA Data

1 PAULO HENRIQUE DE MELO VA-
LENTE

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 061 - 2022 - LÍNGUA PORTUGUESA
Publicação Nº 3870830

Edital de Convocação 061/2022
Processo Seletivo nº. 001/2021
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as), 
APROVADOS (as) no Processo Seletivo nº. 001/2021 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos, 
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 04 de maio de 2022, às 13h15min, para a escolha de vaga, apresentando 
as fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2021), 
para assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2022:
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Carteira de Trabalho;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Comprovante de vacinação contra o Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 1.310/2021
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
- Comprovante de Registro Ativo em respectivo Conselho de Classe;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
- Comprovante de endereço atualizado;
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- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no 
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao 
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE 6º AO 9º ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA
POS NOME ASSINATURA Data
3 JESLIANE FERREIRA WEBER

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 062 - 2022 - INFANTIL
Publicação Nº 3870835

Edital de Convocação 062/2022
Processo Seletivo nº. 001/2021
Eliseu Mibach, Prefeito Municipal de Porto União, SC, no uso de suas atribuições, CONVOCA os (as) candidatos (as) abaixo relacionado (as), 
APROVADOS (as) no Processo Seletivo nº. 001/2021 a comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no setor de Recursos Humanos, 
sito a Rua Frei Rogério, n. º 367, Centro, Porto União - SC, no dia 04 de maio de 2022, às 15h15min, para a escolha de vaga, apresentando 
as fotocópias e originais dos documentos abaixo relacionados, bem como comprovar os requisitos exigidos no Item 2.4 (Edital 001/2021), 
para assinatura do contrato temporário para o ano letivo de 2022:
- Carteira de Identidade;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF;
- Carteira de Trabalho;
- Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
- Comprovante de quitação militar (somente para os candidatos do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
- Comprovante de vacinação contra o Coronavírus, conforme Decreto Municipal nº 1.310/2021
- Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF dos mesmos;
- Certidão de nascimento, casamento ou união estável;
- Declaração de bens ou cópia da declaração do Imposto de Renda;
- Declaração de não possuir acúmulo de cargo, função, emprego público ou aposentadoria exceto os previstos em Lei;
- Declaração de “Ficha Limpa” (Lei Municipal nº 4.094/2013);
- Declaração de dependentes para fins de Declaração de Imposto de Renda;
- Declaração de não ter sofrido penalidades no serviço público;
- Comprovante de endereço atualizado;
- Declaração de não ter sido demitido do serviço público federal, estadual ou municipal nos últimos 05 (cinco) anos.
- Certidões Negativas Criminais do 1º Grau de Jurisdição expedidas pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, uma via do Sistema Eproc e 
uma via do Sistema SAJ/SG5;
- Certidão Negativa Criminal Fins Gerais 1º Grau pelo Poder Judiciário Federal;
Todos os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal da Educação no setor de Recursos Humanos impreterivelmente no 
prazo acima estipulado, sob pena de perda do direito a escolha de vagas e à contratação temporária ou qualquer outro direito inerente ao 
Processo Seletivo.
PROFESSOR DOCENTE EDUCAÇÃO INFANTIL
POS NOME ASSINATURA Data
56 FLAVIA SCHENA ROTTA
57 DAIANE VESSARO DE CAMPOS
58 JOELMA VERIDIANE DE TEIXEIRA

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

Eliseu Mibach
Prefeito Municipal de Porto União
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ERRATA 01
Publicação Nº 3871124

ERRATA

Na publicação das Portarias nos 016, 019, 0,23, 045, 145, 179, 202, 208, 219, 241, 363, 386, 426, 465, 484, 488, 496, 523 de 2022.

Onde se lê:
Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, (...), conforme prevê Lei Municipal 3.494, de 30 de junho de 2008 e suas alterações.
Leia-se:
Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, (...), conforme prevê Artigo 57 da Lei Municipal 2.055/1994.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 4.807/2022
Publicação Nº 3869243

LEI Nº 4.807, de 03 de maio de 2022.

Ratifica as alterações realizadas no Protocolo de Intenções consubstanciado no Contrato de Consórcio Público da Agência Reguladora Inter-
municipal de Saneamento – ARIS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Nos termos do Artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do Artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Con-
sórcio Público, do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, firmado entre este Município 
e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 3.837 de 17 de dezembro de 2010, alterada pelas Leis Municipais nºs 
4.522 de 11 de abril de 2018 e 4.596, de 16 de julho de 2019.

Art. 2º Fica alterado o art. 18 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Sane-
amento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar 
o Orçamento, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades.”

Art. 3º Fica alterado o § 1º do art. 42 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 42. (...)

§ 1º É permitida a recondução para o cargo de Diretor Geral, para mandato de 04 (quatro) anos.”

Art. 4º Fica alterado o Anexo II do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO II

RELAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CRIADOS

Quantidade de Cargos Denominação do Cargo Carga Horária Semanal Referência Salarial Inicial
01 Diretor-Geral 40 horas 100
01 Diretor de Regulação 40 horas 90
01 Diretor de Administração e Finanças 40 horas 90
01 Ouvidor 40 horas 80
01 Coordenador de Normatização 40 horas 80
01 Coordenador de Fiscalização 40 horas 80
01 Coordenador de Contabilidade 40 horas 80
01 Coordenador de Recursos Humanos 40 horas 80
10 Analista de Fiscalização e Regulação 40 horas 67
02 Procurador Jurídico 40 horas 56
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02 Contador 40 horas 40
10 Agente Administrativo 40 horas 20
12 Engenheiro Sanitarista 40 horas 56

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

LEI MUNICIPAL Nº 4.808/2022
Publicação Nº 3869244

LEI Nº 4.808, de 03 de maio de 2022.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Departamento Estadual 
de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC e a Polícia Militar de Santa Catarina, para delegação de competências firmadas na Lei 9.503/97 
– Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, o De-
partamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – DETRAN/SC e a Polícia Militar de Santa Catarina, objetivando estabelecer condições 
para uma ação conjunta entre as partes conveniadas, visando à engenharia de tráfego e de campo, aplicação de medidas administrativas 
e de penalidades por infração de trânsito, de multas e suas respectivas arrecadações e destinações, o adequado controle da utilização das 
vias públicas, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento 
e operação de carga ou descarga, nos limites terrestres do Município, em conformidade com a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Lei Municipal nº 3.401 de 26 de dezembro de 2007, bem como, outros convênios de cooperação 
para o regular desempenho das ações aqui definidas.

Art. 2º O convênio terá duração de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser alterado ou complementado median-
te assinatura de Termo Aditivo, ou rescindido por mútuo consenso das partes, a qualquer época.

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

Porto União (SC), 03 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 573/2022 - RH
Publicação Nº 3870602

PORTARIA Nº 573, de 27 de abril de 2022.

Declarar vacância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Inciso II, Artigo 84, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º DECLARAR VACÂNCIA, de acordo com o Artigo 56, Inciso VIII, da Lei Municipal 2055/94, de uma vaga para o cargo de provimento 
efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, em razão do falecimento do servidor efetivo PAULO MARCELO DE BAIRROS, ocorrido no 
dia 27 de abril de 2022.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 574/2022 - RH
Publicação Nº 3870603

PORTARIA Nº 574, de 27 de abril de 2022.
Dispõe sobre prorrogação do contrato de trabalho nº 034/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Memorando n° 393/2022 - SME;

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR o Contrato de Trabalho nº 034/2022, no período de 22 de abril a 20 de outubro de 2022, de JONATHAN ANTUNES DE 
JESUS, que exerce as funções do cargo de Professor Docente 6° ao 9° Anos Finais (Educação Física), do quadro de pessoal desta Prefeitura 
Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e alterações, em substituição a servidora efetiva Moira de Cássia 
Ferreira que se encontra afastada para tratamento de saúde.
Art. 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis, vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação deste município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo 
seus efeitos a 22 de abril de 2022.

Porto União (SC), 27 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 575/2022 - RH
Publicação Nº 3870606

PORTARIA Nº 575, de 27 de abril de 2022.
Dispõe sobre Alteração de carga horária.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Memorando nº 402/2022;

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR, a carga horária da servidora efetiva AGNES MARGARETE MULLER, ocupante do cargo de Professor Docente Educação 
Infantil, para mais 20 (vinte) horas semanais, no período de 06 de abril a 20 de dezembro de 2022, com vencimentos na Classe “C”, Refe-
rência “08”, previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e suas alterações, para atuar junto ao Núcleo 
de Educação Infantil Sonho de Criança, para atender a demanda das aulas em que os professores estão desenvolvendo suas atividades de 
hora-atividade, conforme prevê o Artigo 43 da Lei Municipal 3.885/2011, com nova redação dada pela Lei Municipal 4.730/2021.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 27 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 576/2022 - RH
Publicação Nº 3870608

PORTARIA Nº 576, de 27 de abril de 2022.
Dispõe sobre prorrogação do contrato de trabalho nº 073/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o memorando nº 392/2022 - SME;

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR, o Contrato de Trabalho nº 073/2022, no período de 22 de abril a 11 de maio de 2022, ou até que a candidata aprova-
da e convocada em concurso público assuma a vaga, de RISOLANE CRISTIELE MIGUELISSA, que exerce as funções do cargo de Professor 
Docente 1° ao 5° Anos Iniciais, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 
2011 e alterações, para atender a demanda junto ao Núcleo Educacional São Pedro do Timbó, em razão do pedido de aposentadoria da 
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servidora efetiva Agueda Krebs Heimann.
Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo seus 
efeitos a 22 de abril de 2022.

Porto União (SC), 27 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 577/2022 - RH
Publicação Nº 3870611

PORTARIA Nº 577, de 28 de abril de 2022.
Dispõe sobre conceder Licença Prêmio de acordo com a Lei 2.055/94.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a partir de 28 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo maio/2015 a maio/2020 de 30 (trin-
ta) dias, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 2055/94, que 
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, à servidora efetiva IVONE TOMACHEUSKI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 28 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 578/2022 - RH
Publicação Nº 3870618

PORTARIA Nº 578, de 28 de abril de 2022.
Dispõe sobre conceder Licença Prêmio de acordo com a Lei 2.055/94.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a partir de 28 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo fevereiro/2016 a fevereiro/2021 de 30 
(trinta) dias, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 2055/94, que 
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, à servidora efetiva TEREZINHA APARECIDA CHELEGEL CHEPER-
NATTE, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 28 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 579/2022 - RH
Publicação Nº 3870625

PORTARIA Nº 579, de 29 de abril de 2022.

Revogar Portaria.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Memorando nº 395/2022;

RESOLVE:
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Art. 1º REVOGAR, a partir de 29 de abril de 2022, a Portaria nº 486/2022, que altera a carga horária do servidor contratado MARLON 
ANDREY DOS SANTOS, matrícula 2255201, ocupante do cargo de Professor Docente 6º ao 9º Anos Finais (Educação Física), em razão da 
antecipação do término do afastamento para tratamento de saúde da servidora efetiva Patrícia Sott Gasperin.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 580/2022 - RH
Publicação Nº 3870635

PORTARIA Nº 580, de 29 de abril de 2022.
Dispõe sobre prorrogação do contrato de trabalho nº 135/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Memorando n° 409/2022 - SME;

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR o Contrato de Trabalho nº 135/2022, no período de 29 de abril a 02 de maio de 2022, de ALEXANDRE MATOS, que 
exerce as funções do cargo de Professor Docente 6° ao 9° Anos Finais (Geografia), do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, con-
forme Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e alterações, em substituição ao servidor efetivo Thiago Kuns, que se encontra 
afastado para tratamento de saúde.
Art. 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional Frei Deodato, vinculado a Secretaria de Educa-
ção deste Município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 581/2022 - RH
Publicação Nº 3870641

PORTARIA Nº 581, de 29 de abril de 2022.
Dispõe sobre prorrogação do contrato de trabalho nº 102/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o memorando n° 401/2022 – SME;

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR o Contrato de Trabalho nº 102/2022, no período de 29 de abril a 27 de maio de 2022, de GABRIELLI YASMIM GOLEM-
BA, que exerce as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme 
Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011, em substituição a servidora efetiva Terezinha Aparecida Chelegel Chepernatte que se 
encontra em Licença Prêmio.
Art. 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades, vinculada à Secretaria Municipal de Educação deste município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 582/2022 - RH
Publicação Nº 3870644

PORTARIA Nº 582, de 29 de abril de 2022.
Dispõe sobre Prorrogação de Contrato nº 015/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR o Contrato de Trabalho nº 015/2022, de SIRLENE ALEXANDRINO PEREIRA, no período de 29 de abril a 24 de junho de 
2022, para exercer as funções do cargo de Agente de Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme 
Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011 e alterações, em substituição a servidora efetiva Marlene Dziurkowski Harbatink que se 
encontra afastada para tratamento de saúde.
Art. 2º A servidora acima mencionada exercerá suas atividades junto ao Núcleo Educacional Frei Deodato, vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação deste município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 583/2022 - RH
Publicação Nº 3870646

PORTARIA Nº 583, de 29 de abril de 2022.
Dispõe sobre rescisão de Contrato de Trabalho.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º RESCINDIR A PEDIDO, o contrato de trabalho de DARIAN VINICIUS BANHUKI PROCRIFKA GALVAO, matrícula 2253601, ocupante 
do emprego público de Médico do PSF, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de 30 de abril de 2022, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 628/2022 - RH
Publicação Nº 3871069

 PORTARIA Nº 628 de 29 de abril de 2022.

Definir Lotação de professor, dentro do Sistema de Ensino Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:
CONSIDERANDO a Seção II, do Capítulo IX, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações;
RESOLVE:
Art. 1º DEFINIR A REMOÇÃO, a partir do ano letivo de 2022, dos servidores abaixo relacionados, conforme Lei Municipal nº 3.885, de 22 de 
junho de 2011 e alterações, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.
PROFESSOR DOCENTE EDUCAÇÃO INFANTIL:
Cátia Luciane da Luz Carneiro 2000904 Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris
Débora Rodrigues 2087706 Núcleo de Educação Infantil Moranguinho
Dulcimar Neide Sonnenstrahl 48801 Núcleo de Educação Infantil Moranguinho
Dulcimara Tomki de Lima 2179307 Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria
Gislaine Aparecida de Castro Schneider 2179004 Núcleo de Educação Infantil Lina Sander
Izabela Zamboni 2220102 Núcleo de Educação Infantil Balão Mágico
Janaine Gonçalves de Oliveira 2234501 Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria
Janete Alves de Assunção 2228201 Núcleo de Educação Infantil Favo de Mel
Maria Luciana Stecko 2121703 Núcleo de Educação Infantil Balão Mágico
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Mariangela Aparecida Barbusa Soares 2053302 Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria
Sandra Cruz Rodrigues 2097201 Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris
Silvana Rebonatto da Rosa 1971906 Núcleo de Educação Infantil Trem da Alegria
Sônia Viero Stacechen 2059902 Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz
Tatiana Gewehr Trindade 2192403 Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris
Thais Fernanda de Campos 2231901 Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris
Viviane Aline Vasko 2230901 Núcleo de Educação Infantil Moranguinho
Zenaide Maria Larsen 2004903 Núcleo de Educação Infantil Pingo de Gente
PROFESSOR DOCENTE 1º AO 5º ANOS INICIAIS:
Gisele Gajdeczka 2003204 Núcleo Educacional do Legru
Simone da Silva Alves 2095101 Núcleo Educacional João Fernando Sobral
Sirlene Aparecida Grober de Oliveira 2235401 Núcleo Educacional João Fernando Sobral
PROFESSOR DOCENTE 6º AO 9º ANOS INICIAIS:
Eder Homczinski 2120302 Núcleo Educacional Jornalista Hermínio Milis

Art. 2º Revogam-se os dispositivos em contrário.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 629/2022 - RH
Publicação Nº 3871072

PORTARIA Nº 629, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre conceder Licença Prêmio de acordo com a Lei 2.055/94.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a partir de 02 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo novembro/2014 a novembro/2019, de 
30 (trinta) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Muni-
cipal 2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor DANILO DOS SANTOS, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 630/2022 - RH
Publicação Nº 3871076

PORTARIA Nº 630, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, ANDREI HENRIQUE JEVOUSKI CASTRO, matrícula 2214101, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme prevê Artigo 57 da Lei Municipal 
2.055/1994.
Art. 2º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Inciso I, do Artigo 56, Lei Municipal 2.055/1994.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 630/2022 - RH
Publicação Nº 3871080

PORTARIA Nº 630, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre exoneração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR A PEDIDO, ANDREI HENRIQUE JEVOUSKI CASTRO, matrícula 2214101, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Agente de Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, conforme prevê Artigo 57 da Lei Municipal 
2.055/1994.
Art. 2º Declarar a vacância do cargo acima especificado, na forma prevista no Inciso I, do Artigo 56, Lei Municipal 2.055/1994.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 631/2022 - RH
Publicação Nº 3871083

PORTARIA Nº 631, de 02 de maio de 2022.

Revogar Portaria nº 494/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º REVOGAR, a partir de 02 de maio de 2022, a Portaria nº 494, de 22 de julho de 2016, que concede Função Gratificada como Res-
ponsável Operacional de Serviços Administrativos, ao servidor MARCIO ROBERTO MARCZYNSKI.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 632/2022 - RH
Publicação Nº 3871089

PORTARIA Nº 632, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre conceder Licença Prêmio de acordo com a Lei 2.055/94.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, a partir de 02 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo outubro/2014 a outubro/2019, de 30 
(trinta) dias consecutivos, com todos os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, de acordo com o Art. 132 e seu § único, da Lei Municipal 
2055/94, que instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores Públicos do Município, ao servidor TEOFILO MAMCARZ, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Médico – Endocrinologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2082

PORTARIA N° 633/2022 - RH
Publicação Nº 3871092

PORTARIA Nº 633, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre rescisão de Contrato de Trabalho a pedido.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Memorando nº 413/2022 – SME;

RESOLVE:
Art. 1º RESCINDIR ANTECIPADAMENTE, o contrato de trabalho de RISOLANE CRISTIELE MIGUELISSA, matrícula 2229003, ocupante do 
cargo de Professor Docente 1º ao 5º Anos Iniciais, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal, em razão do candidato aprovado e 
convocado em concurso público municipal ter assumido a vaga.
Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 634/2022 - RH
Publicação Nº 3871094

PORTARIA Nº 634, de 02 de maio de 2022.

Nomear através de Concurso Público 001/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“a”, da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, através do Concurso Público Municipal nº 001/2018, DEBORA PATRICIA FERNANDES LOTEK, aprovada em 37º lugar, para 
o cargo de provimento efetivo de Professor Docente 1º ao 5º Anos Iniciais, com carga horária de 20 horas semanais, com vencimentos na 
Classe “B”, Referência “01”, previsto nos Anexos I e III, da Lei Municipal nº 3.885 de 22 de junho de 2011 e alterações, do quadro de pessoal 
do Magistério desta Prefeitura Municipal.
Art. 2º Definir Lotação da servidora acima mencionada, junto ao Núcleo Educacional São Pedro do Timbó, vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação deste Município, conforme Seção I do Capítulo IX da Lei Municipal nº 3.885, de 22 de junho de 2011 e alterações.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 635/2022 - RH
Publicação Nº 3871098

PORTARIA Nº 635, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre Contratar por Tempo Determinado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a Comunicação Interna 121/2022 - SME;
CONSIDERANDO a necessidade de concessão do banco de horas dos Motoristas de Veículos Leves da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 02 de maio a 28 de outubro de 2022, sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição 
para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 de maio de 2001 e alterações, JULIANO JACKIW, 
para exercer as funções do cargo de Motorista de Veículos Leves, com vencimentos na Classe “03”, Referência “A” previstos nos Anexos I e 
II, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e alterações, em razão da demanda e da necessidade da quitação do banco de 
horas dos Motoristas de Veículos Leves da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º O servidor acima mencionado exercerá suas atividades vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.
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Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 636/2022 - RH
Publicação Nº 3871102

PORTARIA Nº 636, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre Contratar por Tempo Determinado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 118/2022 - SMS
CONSIDERANDO que a lista dos candidatos aprovados e convocados através do concurso Público Municipal 001/2018, para o cargo de 
Médico do PSF se esgotou;
CONSIDERANDO em se tratar de serviço público essencial e indispensável;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, no período de 02 de maio de 28 de outubro de 2022, ou até a realização de concurso 
público municipal, sob o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, DJONY 
WESLEY BARP, para o emprego público de Médico do PSF (Programa Saúde da Família), de acordo com a Lei Municipal 3.494, de 30 de 
junho de 2008 e suas alterações, para atender a demanda junto a Unidade Básica de Saúde – Santa Rosa e em razão de ter se esgotado a 
lista de candidatos aprovados e convocados em concurso público municipal para o cargo.
Art. 2º O servidor contratado acima mencionado, exercerá suas atividades junto à Unidade Básica de Saúde – Santa Rosa, vinculado a 
Secretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte

PORTARIA N° 637/2022 - RH
Publicação Nº 3871118

PORTARIA Nº 637, de 02 de maio de 2022.
Dispõe sobre Contrato de Trabalho por Tempo Determinado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Artigo 84, inciso II, Alínea 
“e”, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO em se tratar de serviço público essencial e indispensável;
CONSIDERANDO, que a lista dos candidatos aprovados e convocados através do concurso Público Municipal 001/2018, para o cargo de 
Médico Plantonista se esgotou;

RESOLVE:
Art. 1º CONTRATAR POR TEMPO DETERMINADO, de 02 de maio a 28 de outubro de 2022, ou até a realização de concurso público municipal, 
sob o Regime Jurídico Especial, com contribuição para o Regime Geral de Previdência, conforme estabelecido na Lei Municipal 2.621, de 28 
de maio de 2001 e alterações, CHRISTINE ALMEIDA AZEVEDO, para exercer as funções do cargo de Médico - Plantonista, previsto no Anexo 
I, da Lei Municipal nº 3.934, de 21 de novembro de 2011 e suas alterações, para atender a demanda dos serviços essenciais, e em razão 
de ter se esgotado a lista de candidatos aprovados e convocados em concurso público municipal para o cargo.
Art. 2º A servidora contratada acima mencionada, exercerá suas atividades junto ao Pronto Atendimento Municipal - PAM, vinculada a Se-
cretaria Municipal de Saúde, deste Município.
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de maio de 2022.

ELISEU MIBACH     RUAN GUILHERME WOLF 
Prefeito Municipal    Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 584/2022 - RH
Publicação Nº 3870650

 

PORTARIA 584, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  01/2015 a 01/2020,  a SILVIO COHLS
DE AMORIM, matrícula 2051801, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços
Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 585/2022 - RH
Publicação Nº 3870790

 

PORTARIA 585, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022,  referente  ao período aquisitivo  04/2016 a 04/2021,  a ANTONIO DE
ASSIS  ALVES,  matrícula  1369203, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Agente  de
Serviços Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 586/2022 - RH
Publicação Nº 3870794

 

PORTARIA 586, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 02/2017 a 02/2022, a GILMAR ROCHA,
matrícula 2089001, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços Públicos Nível
02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 587/2022 - RH
Publicação Nº 3870795

 

PORTARIA 587, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022,  referente ao período aquisitivo  02/2017 a 02/2022,  a ALESSANDRO
FERREIRA, matrícula 2089101, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Serviços
Públicos Nível 02, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 588/2022 - RH
Publicação Nº 3870799

 

PORTARIA 588, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  07/2016  A  07/2021,  a  ADRIANA
FATIMA DE ALMEIDA SCALET, matrícula 2078601, ocupante do cargo de provimento efetivo
de Nutricionista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 589/2022 - RH
Publicação Nº 3870801

 

PORTARIA 589, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  03/2017  a  03/2022,  a  GISELE
CASAGRANDE,  matrícula  1658802, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Professor
Pedagogo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 590/2022 - RH
Publicação Nº 3870803

 

PORTARIA 590, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de abril/2022,  referente  ao período  aquisitivo  03/2017 a 03/2022,  a  ROSANGELA
BUENO DA SILVA, matrícula 2089801, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de
Serviços Públicos Nível 01, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 591/2022 - RH
Publicação Nº 3870805

 

PORTARIA 591, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2001  a  04/2006,  a  EDUARDO
BONILAURI SENS, matrícula  1458301, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Médico –
Gastroenterologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 592/2022 - RH
Publicação Nº 3870809

 

PORTARIA 592, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2001  a  05/2006,  a  EUGENIA
MARCIA  LOUREIRO  SCHAEFFER,  matrícula  1348301, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Otorrinolaringologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 593/2022 - RH
Publicação Nº 3870812

 

PORTARIA 593, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2006  a  04/2011,  a  EDUARDO
BONILAURI SENS, matrícula  1458301, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Médico –
Gastroenterologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 594/2022 - RH
Publicação Nº 3870814

 

PORTARIA 594, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2006  a  05/2011,  a  EUGENIA
MARCIA  LOUREIRO  SCHAEFFER,  matrícula  1348301, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Otorrinolaringologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 595/2022 - RH
Publicação Nº 3870818

 

PORTARIA 595, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2007  a  05/2012,  a  ROSEMAR
DOMINGUES  DA  SILVA,  matrícula  1673206, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de
Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 596/2022 - RH
Publicação Nº 3870822

 

PORTARIA 596, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 06/2007 a 06/2012, a CRISTINA SIDOR
NEUBAUER,  matrícula  2009801, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 597/2022 - RH
Publicação Nº 3870855

 

PORTARIA 597, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 10/2009 a 09/2014, a RICARDO JORGE
PFEIFER, matrícula  148501, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Cirurgião Dentista, do
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 598/2022 - RH
Publicação Nº 3870859

 

PORTARIA 598, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2011  a  04/2016,  a  EDUARDO
BONILAURI SENS, matrícula  1458301, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Médico –
Gastroenterologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 599/2022 - RH
Publicação Nº 3870875

 

PORTARIA 599, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2011  a  05/2016,  a  EUGENIA
MARCIA  LOUREIRO  SCHAEFFER,  matrícula  1348301, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Otorrinolaringologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 600/2022 - RH
Publicação Nº 3870880

 

PORTARIA 600, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  06/2011  a  06/2016,  a  CARLOS
AUGUSTO  SACOMORI  FERREIRA,  matrícula  1750808, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Oncologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 601/2022 - RH
Publicação Nº 3870907

 

PORTARIA 601, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  07/2011 a 07/2016,  a ELIANE ADAM
PEREIRA CANDIDO, matrícula  1998401, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Auxiliar
em Saúde Bucal, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 602/2022 - RH
Publicação Nº 3870909

 

PORTARIA 602, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 07/2011 a 07/2016, a ANTONIO ALMIR
DE CARVALHO,  matrícula  1998001, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Cirurgião
Dentista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 603/2022 - RH
Publicação Nº 3870926

 

PORTARIA 603, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  09/2011  a  09/2016,  a  MARILDA
MATURIZEN,  matrícula  1614201, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 604/2022 - RH
Publicação Nº 3870930

 

PORTARIA 604, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2012  a  03/2017,  a  MAURICIO
ROGERIO GAEBLER, matrícula 2006901, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista
de Veículos Leves, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 605/2022 - RH
Publicação Nº 3870935

 

PORTARIA 605, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2012  a  05/2017,  a  ROSEMAR
DOMINGUES  DA  SILVA,  matrícula  1673206, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de
Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 606/2022 - RH
Publicação Nº 3870937

 

PORTARIA 606, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de abril/2022,  referente  ao período aquisitivo  06/2012 a 06/2017,  a VERA LUCIA
TEIXEIRA VOLANIK, matrícula 2009701, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar
de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 607/2022 - RH
Publicação Nº 3870939

 

PORTARIA 607, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de abril/2022,  referente  ao período  aquisitivo  03/2013 a 03/2018,  a  MARIA INÊS
STONOGA  ZIELINSKI,  matrícula  2020601, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de
Enfermeiro, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 608/2022 - RH
Publicação Nº 3870942

 

PORTARIA 608, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 05/2014 a 05/2019, a SUZANA FATIMA
BANNAK,  matrícula  1339401, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 609/2022 - RH
Publicação Nº 3870946

 

PORTARIA 609, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 09/2014 a 09/2019, a VALTER ALVES
DA SILVA, matrícula  5201, ocupante do cargo de provimento  efetivo  isolado em extinção de
Escriturário Datilógrafo, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 610/2022 - RH
Publicação Nº 3870948

 

PORTARIA 610, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  05/2016  a  05/2021,  a  EUGENIA
MARCIA  LOUREIRO  SCHAEFFER,  matrícula  1348301, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Otorrinolaringologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 611/2022 - RH
Publicação Nº 3870952

 

PORTARIA 611, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  06/2016  a  06/2021,  a  CARLOS
AUGUSTO  SACOMORI  FERREIRA,  matrícula  1750808, ocupante  do  cargo  de  provimento
efetivo de Médico – Oncologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 612/2022 - RH
Publicação Nº 3870955

 

PORTARIA 612, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  07/2016 a 07/2021,  a ELIANE ADAM
PEREIRA CANDIDO, matrícula  1998401, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Auxiliar
em Saúde Bucal, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 613/2022 - RH
Publicação Nº 3870959

 

PORTARIA 613, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  07/2016  a  07/2021,  a  ILIZETE
APARECIDA IARACZEVSKI, matrícula  1997201, ocupante do cargo de provimento efetivo de
Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 614/2022 - RH
Publicação Nº 3870964

 

PORTARIA 614, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 07/2016 a 07/2021, a ANTONIO ALMIR
DE CARVALHO,  matrícula  1998001, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Cirurgião
Dentista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 615/2022 - RH
Publicação Nº 3870965

 

PORTARIA 615, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  07/2016  a  07/2021,  a  LUCIANE
VENESKI,  matrícula  1997601, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 616/2022 - RH
Publicação Nº 3870967

 

PORTARIA 616, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  07/2016 a 07/2021,  a RICARDO LUIZ
GIBINSKI,  matrícula  1997301, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 617/2022 - RH
Publicação Nº 3870970

 

PORTARIA 617, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  07/2016  a  07/2021,  a  VALDIRENE
APARECIDA COELHO, matrícula 1589402, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar
de Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 618/2022 - RH
Publicação Nº 3870973

 

PORTARIA 618, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  08/2016 a 08/2021,  a MARION DEKI,
matrícula  1994701, ocupante do cargo de provimento  efetivo  de  Auxiliar  em Saúde Bucal,  do
quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
                                                                                                 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2119

PORTARIA N° 619/2022 - RH
Publicação Nº 3870980

 

PORTARIA 619, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  08/2016  a  09/2021,  a  SILVIO  DE
ALMEIDA, matrícula 1999101, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista de Veículos
Pesados, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 620/2022 - RH
Publicação Nº 3870984

 

PORTARIA 620, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de abril/2022,  referente  ao período aquisitivo  08/2016 a 08/2021,  a  HANDERSON
MESSIAS LOPES, matrícula  1597701, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Auxiliar de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 621/2022 - RH
Publicação Nº 3870985

 

PORTARIA 621, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  09/2016  a  09/2021,  a  MARILDA
MATURIZEN,  matrícula  1614201, ocupante  do  cargo  de  provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 622/2022 - RH
Publicação Nº 3870991

 

PORTARIA 622, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo 11/2016 a 11/2021, a FAUSTO BELEM,
matrícula 1623601, ocupante do cargo de provimento efetivo de Cirurgião Dentista, do quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 623/2022 - RH
Publicação Nº 3871046

 

PORTARIA 623, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  11/2016  a  11/2021,  a  ISLER  LUIZ
MONTEIRO  CARNEIRO  DA  CUNHA BANISKI,  matrícula  2001501, ocupante  do  cargo  de
provimento efetivo de Cirurgião Dentista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 624/2022 - RH
Publicação Nº 3871050

 

PORTARIA 624, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2016  a  01/2022,  a  EDUARDO
BONILAURI SENS, matrícula  1458301, ocupante do cargo de provimento efetivo de  Médico –
Gastroenterologista, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 625/2022 - RH
Publicação Nº 3871056

 

PORTARIA 625, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  02/2017 a 02/2022,  a LUIS ROGÉRIO
SILVA JUNIOR,  matrícula  2085901, ocupante do cargo de provimento  efetivo  de  Auxiliar  de
Enfermagem, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 626/2022 - RH
Publicação Nº 3871060

 

PORTARIA 626, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento de abril/2022, referente ao período aquisitivo  02/2017 a 02/2022,  a ELENIR LUZIA
LITWINSKI, matrícula 1650301, ocupante do cargo de provimento efetivo isolado em extinção de
Agente Comunitário de Saúde, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  a  servidora o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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PORTARIA N° 627/2022 - RH
Publicação Nº 3871062

 

PORTARIA 627, de 29 de abril de 2022.

Dispõe sobre conversão pecuniária de 1/3

da Licença Prêmio.

O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  PORTO  UNIÃO,  Estado  de  Santa  Catarina,  em
Exercício,  usando da  competência  que  lhe  confere  o  Artigo  84,  inciso  II,  Alínea  “a”,  da  Lei
Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 132 da Lei Municipal nº 2055/94 que
instituiu o Regime Jurídico Único para os servidores do município de Porto União;

CONSIDERANDO o Decreto nº 668, de 19 de outubro de 2011, que regulamenta a
conversão em pecúnia de 1/3 da Licença Prêmio;

CONSIDERANDO  o  Edital  nº  003/2022, de  divulgação  dos  servidores  que
protocolaram requerimento de 01 a 31 de março de 2022;  

RESOLVE:

Art.  1º  CONVERTER  EM  PECÚNIA  1/3  da  Licença  Prêmio,  pago  na  folha  de
pagamento  de  abril/2022,  referente  ao  período  aquisitivo  04/2017  a  03/2022,  a  MAURICIO
ROGERIO GAEBLER, matrícula 2006901, ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista
de Veículos Leves, do quadro de pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.  2º  Fica  assegurado  ao  servidor o  gozo  de  60  (sessenta)  dias  consecutivos  de
Licença Prêmio conforme Artigo 4º do Decreto 668.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua
validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 29 de abril de 2022.

    ELISEU MIBACH                            RUAN GUILHERME WOLF
    Prefeito Municipal                                            Secretário Municipal de Administração e Esporte
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Pouso Redondo

prefeitura

03 2021 HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 3870767

 

  ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL    MUNICIPIO DE POUSO REDONDO                                  
  Nr.:  2/2021 - PR    
                                

  
CNPJ: 

 
83.102.681/0001-26 

     
Processo 
Administrativo: 

3/2021 

  
RUA ANTONIO CARLOS THIESEN, 74 Processo de 

Licitação:  
3/2021 

  
C.E.P.: 

 
89172-000 

 
- 

 
Pouso Redondo - SC Data do 

Processo:   
06/01/2021 

                                
                           Folha:  1/2 

                                

     

TERMO  DE  
HOMOLOGAÇÃO  
E  
ADJUDICAÇÃO  
DE  PROCESSO  
LICITATÓRIO                       

                                
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:           
                                
  a )  Processo Nr.:        3/2021             
  b )  Licitação Nr.:        2/2021-PR            
  c )  Modalidade:         PREGÃO PRESENCIAL         
  d )  Data Homologação:    21/01/2021             
  e )  Data da Adjudicação:  

 
Sequência:           

  f  )  Objeto da Licitação     
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Registro de preços para futura e eventual aquisição de kits de 
Alimentação Escolar Emergencial,  em virtude da Pandemia COVID 19. 

 
                        (em Reais R$)  

  

g )  Fornecedores e Itens Vencedores: 

   

Qtde 
de 
Itens  

Total 
dos 
Itens      

    - 012192 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD 1 0,0000 634.000,00   
    - 014626 - COMERCIAL UNIAO BRASIL LTDA 1 0,0000 374.000,00   
    - 013114 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 1 0,0000 609.000,00   
                      3 

 
1.617.000,00 

  
                                
 02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).           
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159 2021 HOMOLOGAÇÃOO ELETRICISTA E PINTOR
Publicação Nº 3870561
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191 2021 HOMOLOGAÇÃO CAMINHÃO
Publicação Nº 3870720
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27 2021 DL 03 2021 HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 3871293
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57 2022 MANTA POLIETILENO
Publicação Nº 3869892

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO REDONDO
PROCESSO Nº57/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022 – REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Pouso Redondo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberto Pregão Presencial, com julga-
mento as 14h00 do dia 16/05/2022 o edital para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE MANTA DE POLIETILENO 
PARA INSTALAÇÃO NAS CAÇAMBAS DA PREFEITURA. Maiores informações e o edital completo serão fornecidos pelo setor de Licitação da 
Prefeitura Municipal, fone 47 3545-8700 ou e-mail:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br.
Pouso Redondo, 03 de maio de 2022.
RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO 14 2022 CHAMADA PUBLICA 02 2022
Publicação Nº 3870440

HOMOLOGAÇÃO/ DIVISÃO DE QUANTIDADES AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 002/2022 – PROCESSO 
14/2022
DATA: 07/03/2022

Descrição Especificação Preço Unit (R$) FORNECEDOR

Abacate Kg R$ 10,45 VALDECIR.

Abóbora Paulista/Menina KG R$ 3,68 HILBERT.

Abobrinha KG R$ 3,50 HILBERT, LEOMAR*, COO-
PERTAIÓ.

ACELGA, unidade tamanho 
médio UN R$ 4,60 HILBERT, LEOMAR*.

AIPIM COM CASCA KG R$ 5,50 HILBERT, LEOMAR, COOPER-
TAIÓ.

ALFACE UND R$ 3,88 HILBERT*, LEOMAR*, RUDI-
NEI, COOPERTAIÓ.

ALHO IN NATURA (Pacote 
com 500g) PCT R$ 32,00 HILBERT, COOPERTAIÓ.

BANANA COMUM KG R$ 3,53 VALDECIR.

BATATA DOCE LAVADA KG R$ 4,30 HILBERT.

BATATA INGLESA LAVADA KG R$ 4,99 HILBERT, MAICO, COOPE-
RAÇÃO.

BISCOITO SALGADO, SEM 
ADIÇÃO DE AÇUCAR KG R$ 33,00 COOPERAÇÃO

BISCOITO SEM LACTOSE 
(POLVILHO OU SIMILAR) KG R$ 33,50 COOPERAÇÃO

BISCOITO CASEIRO (NOR-
MAL, FUBÁ OU INTEGRAL) KG R$ 29,50 COOPERAÇÃO

BRÓCOLIS COM FOLHAS, 
unidade tamanho médio UND R$ 4,83 HILBERT*, LEOMAR*, COO-

PERAÇÃO.

CARÁ (KG) KG R$ 5,50 HILBER.

CEBOLA DE CABEÇA KG R$ 3,11 HILBERT*, SALETE, COO-
PERTAIÓ

CENOURA 1ª QUALIDADE KG R$ 4,15 HILBERT*, COOPERTAIÓ

CHUCHU KG R$ 3,61 HILBERT*.
COUVE-FLOR, Unidade de 
tamanho médio. UN R$ 4,92 HILBERT*, LEOMAR*, COO-

PERAÇÃO.
COUVE MANTEIGA - MAÇO 
10 FOLHAS MAÇO R$ 3,50 HILBERT, RUDINEI.

FARINHA DE FUBÁ FINA KG R$ 5,66 COOPERTAIÓ

FARINHA DE FUBÁ GROSSA KG R$ 5,66 COOPERTAIÓ

mailto:licitacoes@pousoredondo.sc.gov.br
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FEIJÃO PRETO, Tipo I, novo KG R$ 8,88 COOPERTAIÓ
FEIJÃO VERMELHO, TIPO I, 
NOVO KG R$ 11,12 COOPERTAIÓ

GELEIA DE FRUTAS ESTILO 
CASEIRA, SEM ADIÇÃO DE 
AÇUCAR (100% FRUTA)

UN R$ 25,00 COOPERTAIÓ

GELEIA DE FRUTAS ESTILO 
CASEIRA, TRADICIONAL UN R$ 22,50 COOPERAÇÃO

LARANJA KG R$ 4,05 IVO, SALETE, VILTON, COO-
PERTAIÓ.

LIMÃO KG R$ 5,00 HILBERT*, RUDINEI, VAL-
DECIR.

MACARÃO CASEIRO FRESCO 
CONGELADO COM BASE BIO-
MASSA DE BANANA VERDE

KG R$ 15,00 COOPERTAIÓ.

MACARÃO CASEIRO FRESCO 
CONGELADO, COM OVOS KG R$ 14,00 COOPERAÇÃO

MARACUJA KG R$ 14,00 DILSON*, COOPERTAIÓ.

MORANGO KG R$ 22,00 RICARDO, DILSON*, COO-
PERTAIÓ.

PEIXE DE ÁGUA DOCE KG R$ 37,60 COOPERAÇÃO.

PEPINO SALADA KG R$ 3,65 HILBERT, COOPERAÇÃO.

PESSEGO KG R$ 6,00 DESERTO

PIMENTÃO VERDE KG R$ 8,32 COOPERATAIÓ

REPOLHO UN R$ 3,48 HILBERT*, LEOMAR*, COO-
PERAÇÃO.

SUCO DE TANGERINA INTE-
GRAL ORGANICO L R$ 21,30 ECOFRUTAS.

SUCO DE UVA NATURAL 
INTEGRAL ORGANICO L R$ 23,22 ECOFRUTAS.

TANGERINA KG R$ 5,40 HILBERT*, LEONEZIO*, DIL-
SON*, SALETE, VILTON.

TEMPERO VERDE (SALSA E 
CEBOLINHA) MAÇO R$ 3,85 HILBERT*, LEOMAR*, RUDI-

NEI, COOPERTAIÓ.

TOMATE SALADA, KG R$ 7,22 HILBERT*, LEOMAR*, COO-
PERTAIÓ.

UVA NIAGARA KG R$ 7,00 DESERTO

Vagem KG R$ 8,50 HILBERT, LEOMAR, COOPER-
TAIÓ.

* Produtor com certificado orgânico, portanto terá a preferencia em fornecer o produto (quando for do município), acresci-
do de 30% no valor.

LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2022 DE 03/05/2022 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTITUIR 
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E ESTABELECER, POR MEIO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, AS MEDIDAS NECESSÁRIAS 
À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EM DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA RELATIVA 
ÀS OBRAS DE EXECUÇÃO D

Publicação Nº 3871399

LEI COMPLEMENTAR Nº 007/2022 de 03/05/2022
Autoriza o Poder Executivo Municipal a constituir créditos tributários e estabelecer, por meio de atos administrativos, as medidas necessárias 
à cobrança da Contribuição de Melhoria em decorrência da valorização imobiliária relativa às obras de execução de calçadas na Rua Catarina 
Reif.

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI, Prefeito do Município de Pouso Redondo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
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Art. 1º - O Poder Executivo Municipal constituirá os créditos tributários relativos a Contribuição de Melhoria pela valorização imobiliária 
decorrente de obras a serem executadas, tendo como limite total as despesas públicas realizadas e como limite individual, o acréscimo de 
valor que resultar para cada imóvel beneficiado, compreendendo as obras de execução de calçadas padronizadas a serem realizadas na Rua 
Catarina Reif, bairro Progresso (trecho compreendido entre a Rua Castelo Branco e Eugênio Schneider), as quais compreendem a execução 
de meio fio pré moldado, compactação da área abrangida pelos passeios, construção de passeios os quais serão pavimentados em paver, 
inclusive com podotátil, numa extensão de 162,25 metros, num total de 634,62m².

Parágrafo único - O custo público total/orçamento estimado no que se refere a consecução das obras do referido projeto, corresponde à 
quantia de R$ 65.379,80 (sessenta e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), sendo que caberá aos moradores a 
absorção 100% (cem por cento) destes.

Art. 2º - O Sujeito Passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, de imóvel 
localizado na área de influência da obra, assim entendido os imóveis lindeiros do trecho em que serão construídas as calçadas.

§ 1º - Consideram-se, também, influenciados pela obra, os imóveis que tenham acesso, à via ou logradouro beneficiado pela construção das 
calçadas, por passagens particulares, servidões de passagem e outros assemelhados.

§ 2º - Os bens indivisos serão lançados em nome de qualquer um dos titulares, a quem caberá o direito de exigir dos demais as parcelas 
que lhes couberem.

§ 3º - Na hipótese de haver condomínio, o tributo será lançado em nome de todos os condôminos que serão responsáveis na proporção 
de suas cotas.

Art. 3º - Responde pelo pagamento da Contribuição de Melhoria o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título do 
imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos adquirentes e sucessores, a qualquer título.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal determinará as providências para a elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários 
para o cumprimento desta Lei Complementar.

Art. 5º - A contribuição de melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indi-
retamente por obras realizadas pelo Poder Executivo Municipal, conforme abrangência definida no art. 2º desta lei.
§ 1º - A base de cálculo da contribuição de melhoria é a valorização do imóvel gerado pela obra realizada, tendo como limite total o custo 
da obra orçado conforme parágrafo primeiro no art. 1º desta lei.

§ 2º - A apuração da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando o valor apurado pela valorização dos imóveis em cada zona de influência, 
considerando sua testada, área, finalidade de exploração econômica e outros elementos, isolados ou conjuntamente, limitado o valor ao 
custo público da obra, excetuadas as despesas de estudos, projetos, fiscalização, desapropriações e outras pertinentes às obras.

§ 3º - Correrão por conta do Município as quotas relativas aos imóveis de seu patrimônio.
Capítulo II
Dos Atos Preparatórios

Art. 6º - A administração municipal divulgará, mediante edital prévio, lista de todos os imóveis beneficiados que integram a zona de influên-
cia da respectiva obra, memorial descritivo do projeto, orçamento detalhado de seu custo e determinação da parcela do custo público das 
obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados que não aderiram ao regime 
de parceira.

Art. 7º - A Administração Municipal fixará o valor imobiliário dos imóveis que se encontram dentro da zona de influência da obra, descritos 
no art. 2º desta lei.

§ 1º - As avaliações dos imóveis, prévia e posterior à realização da obra, serão efetivadas, por Comissão destinada a este fim, independen-
temente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização se estiver atualizado de acordo com o valor de 
mercado.

§ 2º - A Comissão que trata o parágrafo anterior será composta por, no mínimo, quatro membros, designados pelo Chefe do Executivo 
Municipal através de Decreto, dentre os quais deverão figurar, obrigatoriamente, um corretor de imóveis e um engenheiro civil.

Art. 8º - O cálculo para avaliação inicial deverá ser realizado considerando os seguintes fatores:
I - Fator de valorização (Fv) – posição geográfica do imóvel;
II - Fator de medidas (Fm) – relação entre a testada e profundidade do terreno (área);
III - Fator gleba (Fg) – correção de distorções relacionadas aos dimensionamentos acima ou abaixo da média dos imóveis;
IV – Fatores construtivos como estrutura, estado de conservação e padrões construtivos.
§ 1º - O valor médio do metro quadrado (VM) da zona de influência será apurado com dados do mercado imobiliário local ou outras fontes.

Art. 9º - Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pela obra, têm o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publica-
ção do Edital, para a impugnação de qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.
§ 1º - A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração e Fazenda, através de petição protocolada e fundamentada, nos 
termos da legislação tributária municipal vigente.
§ 2º - Os requerimentos de impugnação, como também quaisquer recursos administrativos não suspendem o início ou prosseguimento das 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2138

obras.

Capítulo III
Dos Atos Posteriores à Execução da Obra

Art. 10 - Após a conclusão da obra, a administração municipal, através de Comissão designada para este fim, realizará nova avaliação dos 
imóveis inseridos na zona de influência da obra, apurando o valor de cada imóvel após a execução da mesma, a fim de estabelecer o dife-
rencial de valorização, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior à obra e posterior à obra.

Parágrafo único - Os valores obtidos nas avaliações, antes e depois da execução das obras, serão considerados para efeito da observância 
dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada 
imóvel.

Art. 11 - O cálculo para avaliação final deverá ser realizado considerando os seguintes fatores:
I - Fator de valorização (Fv) – posição geográfica do imóvel;
II - Fator de medidas (Fm) – relação entre a testada e profundidade do terreno (área);
III - Fator gleba (Fg) – correção de distorções relacionadas aos dimensionamentos acima ou abaixo da média dos imóveis;
IV – Fatores construtivos como estrutura, estado de conservação e padrões construtivos.
§ 1º - O valor médio do metro quadrado (VM) da zona de influência será apurado após a realização da obra com dados do mercado imobi-
liário local ou outras fontes.
§ 2º - A valorização do imóvel individualizado (VI) será apurada pela diferença entre valor posterior (VP) e o valor anterior à obra (VA):
VI = VP – VA

Art. 12 - O cálculo para efetivo lançamento de Contribuição de Melhoria tem como limite total a despesa pública realizada com a execução 
da obra e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel, que deverá ser rateado entre os imóveis por ela 
beneficiados proporcionalmente ao custo público da obra a ser absorvido pelo contribuinte e em função de fatores individuais de valorização.

§ 1º – A valorização do imóvel individualizado (VI) será dividida pelo valor apurado da soma de todas as valorizações dos imóveis individu-
alizados da zona influência (VI total), resultando no percentual individual de valorização (PVI):
PVI = VI ÷ VI total

§ 2º - O valor de rateio (VR) será o custo público da obra, descontado fator de absorção do Município, multiplicado pelo percentual individual 
de valorização:
VR = (custo público da obra – fator de absorção) x PVI

Art. 13 - O Edital de Lançamento da Contribuição de Melhoria será publicado, após a execução das obras, contendo, entre outros, os se-
guintes elementos:
I - demonstrativos de custos e valorização de cada imóvel;
II - valor da Contribuição de Melhoria lançada;
III - prazo para o seu pagamento, suas prestações e vencimentos;
IV - prazo para a impugnação;
V - forma de pagamento.

§ 1º - Os contribuintes terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação do Edital, para promover a impugnação de qualquer 
dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova.

§ 2º - A impugnação deverá ser dirigida à Secretaria de Administração e Fazenda, através de petição protocolada, devidamente fundamen-
tada, nos termos da legislação tributária municipal vigente.

§ 3º - A impugnação, como também quaisquer recursos administrativos não terão efeito de obstar à administração a prática dos atos ne-
cessários ao lançamento e cobrança da contribuição de melhoria.

Art. 14 - O lançamento e cobrança da contribuição de melhoria poderão ser efetuados em relação a parcelas concluídas da obra.

§ 1º - A conclusão parcial das obras poderá ensejar o lançamento e cobrança do tributo em relação aos imóveis cuja obra tenha alcançado 
integralmente a respectiva testada.

§ 2º - O limite total da contribuição de melhoria, para efeito deste artigo, corresponde ao custo para a conclusão do respectivo trecho da 
obra.

§ 3º - Após a conclusão total da obra inicialmente projetada, caberá a administração municipal promover os cálculos da contribuição devida, 
devendo promover a imediata devolução do montante excedente se já houver sido paga, abater o valor nas parcelas pendentes ou promover 
o lançamento e cobrança do valor eventualmente faltante.

Capítulo IV
Do Lançamento e Arrecadação da Contribuição de Melhoria

Art. 15 - A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do sujeito passivo, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário, 
aplicando-se, no que couber, as normas estabelecidas para os Impostos Predial e Territorial Urbano.
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Art. 16 - Além da notificação de lançamento por edital, a administração municipal, a seu critério, poderá notificar o sujeito passivo quanto 
ao lançamento da Contribuição de Melhoria pela entrega do aviso, no local do imóvel ou endereço pelo contribuinte constante dos cadastros 
municipais.

Parágrafo único - No caso de terreno não edificado, a notificação far-se-á pela entrega do aviso no local para esse fim indicado pelo sujeito 
passivo, para efeito de lançamento do Imposto Territorial Urbano.

Art. 17- O pagamento da contribuição de melhoria poderá ser feito a vista, com 10% (dez por cento) de desconto, ou parcelado, de acordo 
com o disposto no Art. 408, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009.

Art. 18 - A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicará na cobrança de:
I - atualização monetária do principal, conforme Art. 56, I, da Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009;
II - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme Art. 56, II, da Lei Complementar nº 005, de 08 de dezembro de 2009;
III - multa, sobre o valor atualizado, graduada em até 10% (dez por cento), na forma do Art. 56, III, da Lei Complementar nº 005, de 08 
de dezembro de 2009.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 19 - Aplicam-se aos atos e fatos abrangidos por esta Lei Complementar as demais disposições da legislação tributária municipal, naquilo 
que for omissa e desde que não explicitamente contrárias.

Art. 20 - Esta Lei Complementar entra em vigor a partir de sua publicação.

Pouso Redondo, 03 de maio de 2022.

RAFAEL NEITZKE TAMBOZI
Prefeito Municipal
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Praia Grande

prefeitura

CONTRATO 122/2021 - PREFEITURA - 01° ADITIVO
Publicação Nº 3868603

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 105/2021
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2021
CONTRATO Nº 122/2021 – 01° ADITIVO
CONTRATADO: CONSTRUTORA PAGANINI EIRELI
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 20,8% (Vinte virgula oito por cento) ao valor do contrato firmado 
entre as partes em 14/12/2021, por motivo de fato superveniente, nos termos previstos na Cláusula Vigésima.
DO VALOR: R$ 69.744,36
DA VIGENCIA: 02/05/2022 À 14/07/2022.
PRAIA GRANDE - SC, 02 DE MAIO DE 2022.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL.

CONTRATO 76/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 3868441

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE/SC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 45/2022
CARTA CONVITE N.º 16/2022
CONTRATO N.º 76/2022
CONTRATADA: CONSTRUTORA PAGANINI EIRELI
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS 
NAS ESCOLAS LEONARDO PEDRO TOMAZ E ELIZIANI CITADIN MARQUES E AINDA A EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DA ESTRUTURA DA 
CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA LEONARDO PEDRO TOMAZ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC, CON-
FORME PROJETO BÁSICO, LOCALIZAÇÃO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
DO VALOR: R$ 135.396,01
DA VIGENCIA: 02/05/2022 À 02/09/2022.
PRAIA GRANDE - SC, 02 DE MAIO DE 2022.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.° 20/2022 - PMPG
Publicação Nº 3867896

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 040ECDB8A24B6312B393B67885F99FE1AF217455
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 55/2022
PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NOVOS, SEM USO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍ-
PIO DE PRAIA GRANDE/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ ÀS 08:30 HORAS DO DIA 16/05/2022.
ABERTURA DOS ENVELOPES: ÀS 08:45 HORAS DO DIA 16/05/2022.
O EDITAL E ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER OBTIDOS NO SEGUINTE ENDEREÇO E HORÁRIO: RUA IRINEU BORNHAUSEN, 320, CEN-
TRO, NOS DIAS ÚTEIS, DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 07:30H ÀS 11:30H E DAS 13:00H ÀS 17:00H OU PELO TELEFONE 048 3532-0132.
PRAIA GRANDE-SC, 03 DE MAIO DE 2022.
ELISANDRO PEREIRA MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Castello Branco

prefeitura

EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022 PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2022
Publicação Nº 3868099

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6EC1C297F2DECC23AE9DC4F0195167C8A06C31B6
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2022

EXTRATO

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, Estado de Santa Catarina, com base na Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 e suas 
atualizações, leva ao conhecimento de quem possa interessar que serão recebidas até às 08h45min (oito horas e quarenta e cinco mi-
nutos), do dia 19 (dezenove) de maio de 2022, no Setor de Licitações, as propostas para PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a 
escolha mais vantajosa para a aquisição de doses de sêmen bovino e materiais para realização de inseminações artificiais, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1.806/17, do Município de Presidente Castello Branco/SC. O Município fornecerá por intermédio da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças, das 07:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, qualquer informação e/ou 
esclarecimento referente a presente licitação, inclusive através do fone/fax (0xx) 49 3457-1122.

A íntegra do presente Edital poderá ser obtido no site: www.castellobranco.sc.gov.br

CÓD. DE REGISTRO DE INFORMAÇÃO (E-SFINGE): 6EC1C297F2DECC23AE9DC4F0195167C8A06C31B6

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

JONES CLEO GEMI
PREFEITO MUNICIPAL
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Presidente Getúlio

prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 - FMS
Publicação Nº 3869051

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 141481B3B7C6FA96B38FD77E236B68260738BD68
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022
DA INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 09/2022
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA EXAMES DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CONTRATADA: LISSANDRA KARLA MEDEIROS
VIGÊNCIA: 03/05/2023
Presidente Getúlio, 03 de maio de 2022.
Iara Possamai – Secretária de Saúde

DECRETO Nº 088, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3870592

DECRETO Nº 088, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº 3.404/2021, de 15 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada a dotação orçamentária do orçamento vigente a seguir discriminada:

ÓRGÃO 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO 004 Administração
SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral
PROGRAMA 020 Gerência Administrativa e Financeira Geral

ATIVIDADE 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e 
Finanças

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

Art. 2º Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

ÓRGÃO 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FUNÇÃO 004 Administração
SUBFUNÇÃO 122 Administração Geral
PROGRAMA 020 Gerência Administrativa e Financeira Geral

ATIVIDADE 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e 
Finanças

DESPESA 4.4.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), em 29 de abril de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 089, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3870594

DECRETO Nº 089, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Anula e suplementa dotações orçamentárias e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal Nº 3.404/2021, de 15 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada a dotação orçamentária do orçamento vigente a seguir discriminada:

ÓRGÃO 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊN-
CIA

FUNÇÃO 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO 243 Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA 110 Vida com Qualidade

ATIVIDADE 2031 Manutenção das atividades com infância e ado-
lescência

DESPESA 3.3.50 Transferências a Instituições Privadas sem fins 
lucrativos

FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

Art. 2º Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:

ÓRGÃO 11.01 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊN-
CIA

FUNÇÃO 08 Assistência Social
SUBFUNÇÃO 243 Assistência a Criança e ao Adolescente
PROGRAMA 110 Vida com Qualidade

ATIVIDADE 2031 Manutenção das atividades com infância e ado-
lescência

DESPESA 3.3.90 Aplicações Diretas
FONTE DE RECURSO 10000 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 50.000,00

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

Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio (SC), em 29 de abril de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022 - FMS
Publicação Nº 3869042

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 69188F1611E7C1F8C1C26002E227CDB4B209ED21
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2022

INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 09/2022
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA EXAMES DE GINECOLOGIA PARA PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
CONTRATADO: LARISSA KARLA MEDEIROS
CNPJ nº 741.695.489-49
VIGÊNCIA: 03/05/2023
Presidente Getúlio, 03 de maio de 2022.
Iara Possamai – Secretaria de Saúde
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PORTARIA N°. 470/2022
Publicação Nº 3870903

PORTARIA Nº 470/2022
ADMITE EM CARÁTER TEMPORÁRIO

NELSON VIRTUOSO, Prefeito Municipal de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil, e de acordo com o Artigo 1º e Artigo 2º, Inciso VII e artigo 3º, inciso II, da Lei 
Complementar nº 2.338/2013 e inciso IX, do artigo 98 da Lei Orgânica Municipal, considerando o resultado do Edital de Processo Seletivo 
Simplificado nº 13/2022.
ADMITIR:
A partir do dia 04 de maio de 2022, GISELI RODRIGUES DE LIMA, como Professora de Educação Especial, para o Quadro de Pessoal de 
Provimento Contratual da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC, vaga em atendimento aos pareceres nº 031 e 032 da Equipe 
Multiprofissional de Educação Especial ( desistência ACT Vivian Rejane Kurtz), subordinado à Secretaria da Educação - designação para 
CEIM Dom Quixote, cumprindo a carga horária de 20 horas semanais, contrato com vigência até abertura de concurso público ou até 14 
de dezembro de 2022.

Presidente Getúlio - SC em, 03 de maio de 2022.

NELSON VIRTUOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA N/DATA
PRES. GETÚLIO, 03 DE MAIO DE 2022.
PUBLICADO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.237/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022
Publicação Nº 3870467

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0742CEBB3A1505B49DD6F1455DF61AEFA52BB367
AVISO DE RETIFICAÇÃO e ALTERAÇÃO DATA DE ABERTURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2022

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL”

A entrega dos envelopes acontecerá no dia 23/05/2022 às 09h00min. A sessão de abertura será às 09h10min da mesma data, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio/SC. Informações: Departamento de Compras e Licitações, sito Praça Otto M-ller, nº 
10, nesta cidade e retirada do Edital no site: https://presidentegetulio.atende.net

Presidente Getúlio, 3 de maio de 2022
Nelson Virtuoso – Prefeito

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2021 - FMS
Publicação Nº 3871262

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 75B4A51A672A8DD191228AC3D2F79EAF8568D136
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2021
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO GERAL DE ESPECIALIDADES DO POSTO DE 
SAÚDE CENTRAL
CONTRATADA: CONSTRUTORA F & F EIRELI – EPP
VALOR SUPRIMIDO: R$ 28.741,19
VIGÊNCIA: 29/06/2022
Presidente Getúlio, 29 de abril de 2022.
Iara Possamai – Secretária de Saúde



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2145

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 16.2022.SECD
Publicação Nº 3868324

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 16/2022/SECD

O Secretário de Educação, Cultura e Desporto de Presidente Getúlio, Sr. Paulo Cesar

Longen, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de

Presidente Getúlio e a Portaria Municipal nº 007/2020,

Considerando o amparo legal dado pela Constituição Federal, artigo 37, inciso IX, e pela

Lei Municipal Complementar 2.338/2013, artigo 2º, incisos I e VI, e artigo 3º, incisos I e II

e Lei Complementar Municipal nº 2426/2020,

Considerando a necessidade de excepcional interesse público de contratação de pessoal

admitido em caráter temporário,

Resolve,

Tornar  público,  pelo  presente  Edital,  as  normas  para  o  presente  Processo  Seletivo

Simplificado, em razão de esgotada a listagem de candidatos classificados ou de vagas

não previstas no Edital  de Processo Seletivo nº 01/2020, eventuais afastamentos e/ou

vacâncias  para  cargos  do Quadro  de  Pessoal  da  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e

Desporto, em obediência aos princípios constitucionais da impessoalidade, publicidade e

eficiência administrativa.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado tem por finalidade o preenchimento de

vagas  remanescentes  do  Quadro  de  Pessoal  da  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e

Desporto, após esgotadas todas as possibilidades de oferta de vagas aos servidores do

Quadro de Provimento Efetivo e aos admitidos em caráter temporário, classificados no

Processo Seletivo nº 01/2020 e contratados para o seu respectivo período de vigência.

1.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e

condições estabelecidas neste Edital, e nos demais avisos, comunicados e erratas que

Praça Otto Müller, 10, Centro, Presidente Getúlio – SC, CEP: 89.150-000

CNPJ: 83.102.434/0001-20 | Fone: 47 3352 5500

facebook.com/prefeiturapresidentegetulio | presidentegetulio.sc.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO
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vierem a  ser  publicados,  em relação aos  quais  não poderá  alegar  desconhecimento,

sendo  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  seguir  estritamente  estas

instruções, bem como acompanhar o cronograma e as publicações oficiais referentes ao

andamento deste certame.

1.3 A  Secretaria de Educação, Cultura e Desporto não se responsabiliza por erros no

preenchimento de dados, por quaisquer solicitações não recebidas por motivos de ordem

técnica  de  computadores,  falhas  de  comunicação,  congestionamentos  das  linhas  de

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados e/

ou envio por meio digital de documentos.

2 DAS VAGAS

2.1  O quadro de vagas, contendo local de exercício,  carga horária, turno de trabalho,

motivo e requisitos para contratação, bem como as respectivas datas e horários para

envio da documentação solicitada, é o constante do Anexo II deste Edital.

2.2 Para o preenchimento das vagas disponíveis, a Secretaria de Educação, Cultura e

Desporto poderá, a seu critério, se utilizar dos candidatos classificados neste Processo

Seletivo Simplificado, na forma de “cadastro de reserva”, ou proceder novo certame.

3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 Poderão se inscrever para o Processo Seletivo Simplificado, de que trata este Edital,

os candidatos que cumprirem exigências contidas neste Edital e os seguintes requisitos:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado;

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) Estar em dia com as obrigações militares, se do gênero masculino;

d) Ter 18 (dezoito) anos completos na data da inscrição, ou idade compatível com as

exigências legais e especificidades de cada cargo;

e) Possuir, na data de inscrição, a qualificação exigida para o cargo pretendido; e

f) Demais exigências legais e especificidades de cada cargo.

Praça Otto Müller, 10, Centro, Presidente Getúlio – SC, CEP: 89.150-000

CNPJ: 83.102.434/0001-20 | Fone: 47 3352 5500

facebook.com/prefeiturapresidentegetulio | presidentegetulio.sc.gov.br
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3.2 Os  candidatos  interessados  deverão  encaminhar  a  seguinte  documentação

digitalizada e legível, exclusivamente, por meio de mensagem eletrônica, para o endereço

de e-mail: educacao@presidentegetulio.edu.sc.gov.br, com o assunto “Processo Seletivo

Simplificado nº 16/2022/SECD”, de acordo com as informações e cronograma dispostos

no quadro de vagas constante do Anexo II deste Edital:

a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I);

b) Carteira de identidade e CPF;

c) Comprovante de escolaridade e/ou habilitação;

d) Comprovante de tempo de serviço emitido por órgão competente, se houver (para o

cargo de Professor);

e) Comprovante de experiência profissional, quando relacionada à vaga pretendida, se

houver (para os demais cargos);

f) Demais comprovantes relativos às exigências legais e especificidades de cada cargo; e

g) Certidão de nascimento dos filhos, se houver.

3.3 Os documentos encaminhados por e-mail deverão também ser entregues fisicamente

no momento da contratação,  devendo ser os originais  ou fotocópias autenticadas em

cartório.

4 DA CLASSIFICAÇÃO E DA ESCOLHA DE VAGAS

4.1 O processo de seleção se dará em fase única, de caráter classificatório e eliminatório,

que consistirá da análise da documentação solicitada, para a respectiva área de atuação.

4.2 Havendo dois ou mais candidatos interessados na mesma vaga, quando do momento

da  seleção,  a  classificação  destes  candidatos  obedecerá  aos  seguintes  critérios,

cotejados cumulativamente:

4.2.1 Para o cargo de Professor:

a) Maior escolaridade, considerando a habilitação para a vaga pleiteada; 

b) Maior tempo de atuação no cargo de Professor (considerado em seu somatório);
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c) Maior idade; e

d) Maior número de dependentes.

4.2.2 Para o cargo de Auxiliar de Educação:

a) Maior escolaridade, para cursos vinculados à educação; 

b) Maior tempo de atuação nos cargos de Professor e/ou estagiário (considerado em seu

somatório);

c) Maior idade; e

d) Maior número de dependentes.

4.2.3 Para os demais cargos:

a) Maior tempo de atuação no cargo pleiteado (considerado em seu somatório);

c) Maior escolaridade, considerando a habilitação para a vaga pleiteada;

d) Maior idade;

e) Maior número de dependentes.

4.3 A escolha de vagas aos candidatos aprovados neste certame se dará de acordo com

a  convocação  e  orientações  complementares  da  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e

Desporto.

4.4  A  alteração  de  vaga,  eventualmente,  pleiteada  por  servidor  admitido  em  caráter

temporário  com  contrato  ativo  com  o  Município  de  Presidente  Getúlio,  precederá  de

autorização expressa da Secretaria  de  Educação,  Cultura e Desporto,  que avaliará a

solicitação considerando o excepcional interesso público.

4.5 O candidato que escolher vaga e desistir da mesma ficará impedido de escolher outra

vaga durante o período de vigência deste Processo Seletivo Simplificado.

4.5.1 Caso não haja candidatos para o preenchimento da vaga em questão, a Secretaria

de  Educação,  Cultura  e  Desporto  poderá  reavaliar  nova  contratação  do  candidato

desistente,  conforme  o  excepcional  interesse  público,  mediante  justificativa  formal  do

interessado.
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4.6 O candidato poderá escolher vagas até o limite de 40 (quarenta) horas semanais de

trabalho, desde que observada a legislação vigente relacionada a acúmulo de cargos.

4.7 O candidato que escolher vaga e, no decorrer do ano letivo, necessitar de redução de

carga  horária,  deverá  encaminhar  a  solicitação  à  Secretaria  de  Educação,  Cultura  e

Desporto e aguardar a manifestação da mesma, que poderá atender ou não ao pedido.

5 DA CONTRATAÇÃO

5.1  O  candidato  aprovado,  quando  convocado,  deverá  apresentar  os  seguintes

documentos, sendo os originais ou fotocópias autenticadas em cartório.

a) Atestado admissional (médico do trabalho);

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Carteira de Trabalho e PIS/PASEP;

d) Carteira de Identidade;

e) Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo 

masculino);

f) Carteira do conselho regional da profissão;

g) Certidão de Antecedentes Criminais (disponível em: https://www.tjsc.jus.br/certidoes);

h) Certidão de Casamento ou Nascimento;

i) Cópia Atestado de Freqüência Escolar dos Filhos de 7 a 14 anos

j) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;

k) Certidão de Nascimento e Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;

l) Certificado de vacinação contra a COVID-19;

m) Comprovação da habilitação apresentada, para o respectivo cargo;

n) Comprovante de endereço atualizado;

o) Certidão de Qualificação Cadastral E-Social (disponível em: 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml);

p) Comprovante de situação cadastral no CPF (disponível em: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp);

Praça Otto Müller, 10, Centro, Presidente Getúlio – SC, CEP: 89.150-000

CNPJ: 83.102.434/0001-20 | Fone: 47 3352 5500

facebook.com/prefeiturapresidentegetulio | presidentegetulio.sc.gov.br



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2150

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

q) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);

r) Declaração de bens ou declaração do Imposto de Renda (modelo disponível no RH);

s) Declaração de não acúmulo de cargo ou função pública, exceto os previstos em Lei 

(modelo disponível no RH);

t) Declaração de ter sofrido ou não, no exercício de função pública, processo 

disciplinar/penalidades disciplinares (modelo disponível no RH);

u) Declaração de dependentes (modelo disponível no RH);

v) Foto 3x4;

w) Número de conta no Banco Bradesco (ou declaração a ser emitida pelo RH);

x) Cópia Carteira de Habilitação (apenas para o cargo de Operador de Veículos);

y) E-mail e telefone; e

z) Outros documentos que, eventualmente, sejam solicitados pelo Setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio.

5.2 O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar no prazo máximo de

2 (dois) dias úteis, contados da data de ciência da convocação, a documentação completa

citada  no  item  5.1  deste  Edital,  ficará  automaticamente  desclassificado  e  perderá

sumariamente o direito à contratação.

5.3 Os valores de remuneração são os previstos pela legislação municipal vigente para os

respectivos cargos.

6 DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS

6.1 O resultado provisório deste Processo Seletivo Simplificado será divulgado em até 1

(um) dia útil após o término do prazo para o envio da documentação solicitada.

6.2 O candidato poderá entrar com recurso em até 1 (um) dia útil após a divulgação do

resultado provisório deste Processo Seletivo Simplificado, caso sinta-se prejudicado em

sua classificação, exclusivamente, por meio de mensagem eletrônica, para o endereço de

e-mail: educacao@presidentegetulio.edu.sc.gov.br.
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6.3 A reconsideração somente será analisada com base na documentação, originalmente

apresentada, não sendo aceita a inclusão de novos documentos.

6.4  O resultado  da análise  de  possíveis  recursos e  o  resultado final  deste  Processo

Seletivo Simplificado serão publicados em até 1 (um) dia útil após o prazo estabelecido

para  apresentação  de  recursos,  no  site  presidentegetulio.sc.gov.br,  aba  “Editais”  >

“Processo Seletivo Simplificado”.

6.5 A aprovação e classificação no Processo Seletivo Simplificado,  de que trata este

Edital,  não  garante  a  contratação  do  candidato,  o  que  ocorrerá  de  acordo  com  as

necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O candidato aprovado deverá manter, durante o período de validade deste Processo

Seletivo Simplificado, seus dados atualizados junto ao Setor de Recursos Humanos da

Prefeitura Municipal  de Presidente Getúlio,  incluindo endereço, contato telefônico e  e-

mail, visando eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja

possível à Administração Municipal convocá-lo por ausência ou desatualização de dados.

7.2 A publicização de todos os atos referentes à chamada pública será realizada através

do site presidentegetulio.sc.gov.br, aba “Editais” > “Processo Seletivo Simplificado”.

7.3  Este  Edital  de  Processo  Seletivo  Simplificado entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação,  tendo  vigência  concomitante  ao  Edital  de Processo  Seletivo  nº  01/2020,

podendo, a qualquer tempo, ser suspenso, revogado ou invalidado, parcial ou totalmente,

desde  que  devidamente  fundamentado,  não  assistindo  aos  candidatos  direitos  à

reclamação de qualquer natureza.

7.4  Eventuais  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  julgados  e  deliberados  pela

Procuradoria Geral do Município de Presidente Getúlio.
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Presidente Getúlio, 02 de maio de 2022.

______________________________

Secretário de Educação,
Cultura e Desporto
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 16/2022/SECD

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo: __________________________________________________________

CPF: ______.______.______-____     RG: ________________

Endereço: __________________________________________________     nº ________

Bairro: __________________________________________________________________

Cidade: _______________________________________________________     UF: ____

Fone: ( ____ ) __________-________

E-mail: __________________________________________________________________

Cargo pleiteado:

________________________________________________________________________

_________________________

Assinatura do candidato
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Presidente Nereu

prefeitura

EDITAL DE PREGÃO Nº 54/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA 
PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS

Publicação Nº 3869370

 

 

 
 

 EDITAL Pregão Presencial Nº54/2022 de Participação EXCLUSIVA de Micro Pequenas e 
EPPs 

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 147/2014 
 

 

 

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu, doravante denominada ENTIDADE 
DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 93/2022 de 05/01/2022 torna público aos 
interessados, que estará reunida no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, 
abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do Pregão 
Presencial nº 54/2022, do tipo Menor Preço, Por lote, sob a forma de fornecimento parcelado, 
tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 
3.555, de 08/08/2000, Decreto nº 3.693 de 20/12/2000, Decreto nº 3.784 de 06/04/01, Lei nº 
8.666 de 21/06/93, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 com suas alterações e Lei Complementar 
147/2014 de 07 de agosto de 2014, Decreto Municipal nº 38/2016 e demais exigências deste 
Edital. 
 

 1. DO OBJETO 
 

 
 

1.1. Constitui objeto do presente certame: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC 
E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS. 
 
 
1.2. Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Documentação, bem como os 
documentos necessários para o Credenciamento e para Habilitação, deverão ser entregues até 
a data e horário abaixo determinados, a saber: 
 
a) Data: 16/05/2022 
b) Local: Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC). 
c) prefeitura municipal de Presidente Nereu sala de licitações 
d) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09:00:00 horas. 
e) Abertura do processo: 16/05/2022 às 09:15:00 horas. 
 

 II - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO: 
 

 
 

2.1 No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.2 letras a, b, c e d, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em 
envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação: 
 
A) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE) E CNPJ 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 54/2022. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU- SC 
ENVELOPE Nº. 01 - P R O P O S T A C O M E R C I A L 
 
B) NOME DA EMPRESA (PARTICIPANTE) E CNPJ 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 54/2022. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE NEREU - SC 
ENVELOPE Nº. 02 - D O C U M E N T A Ç Ã O 
 
2.1.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante apenas de ofertar lances verbais, o que 
não desclassifica a sua Proposta Comercial, lavrando-se, em ata, o ocorrido. 
 
2.1.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo 
estabelecido neste Edital. 
 
2.2.1 O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e 
credenciamentos acontecerão até 16/05/2022 às 09:00:00 horas, devendo os mesmos 
serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-c. 
 

 III - DO CREDENCIAMENTO: 
 

 
 

3.1 Para participação do representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo 
deverá apresentar (lado externo dos envelopes): 
3.1.1 Procuração ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma reconhecida; 
3.1.2 Contrato Social, Ato constitutivo ou Estatuto com todas as alterações, devidamente 
registrado no órgão devido, que poderá ser substituído por documento consolidado das 
alterações, desde que devidamente comprovado o último registro no órgão próprio. 
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3.1.2.1 Os documentos descritos no item 3.1.2 supra poderão ser apresentados em fotocópia, 
desde que a mesma esteja devidamente autenticada em Cartório ou por servidor da 
Administração Municipal. 
3.1.3 Declaração de habilitação modelo em anexo; 
3.1.4 Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (deve ser apresentado no 
momento do credenciamento, sob pena de ser desconsiderada tal condição). 
3.1 A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-
se, em ata, o preço orçado na proposta. 
3.2 Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo 
estabelecido neste Edital. 
 

 IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
 

4.1 Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas 
a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital. 
4.2 Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que: 
4.2.1 Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
4.2.2 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração 
Pública; 
4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 
indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
4.2.4 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
4.2.5 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
4.3 Poderão participar empresas de até 100 km distantes da sede da Prefeitura de Presidente 
Nereu.  
4.4  As empresas localizadas fora dos limites do território de Presidente Nereu, deverão arcar 
com todos os custos de frete do município de Presidente Nereu até a sede da empresa, e seu 
retorno. 
4.5 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
4.6 Se a empresa não se enquadrar na categoria de Micro empresa, Pequena Empresa de 
Pequeno Porte. 
 
 
 

 V - DA PROPOSTA COMERCIAL: 
 

 
 

5.1 A Proposta Comercial contida no Envelope nº. 01 deverá ser apresentada na forma e 
requisitos indicados nos subitens a seguir: Emitida por computador ou datilografada, redigida 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada pelo responsável pela empresa. 
5.1.1. Conter razão social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente, o 
mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame. 
5.1.2. Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações 
constantes no item 1 - DO OBJETO e Anexo TERMO DE REFERÊNCIA, constando os valores 
unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismos arábicos, com no máximo três 
casas decimais. 
5.1.2.1. Em caso de divergência entre os preços, serão levados em consideração os últimos, e 
entre o preço unitário e total prevalecerá o primeiro. 
5.1.2.2. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
5.1.2.3 As despesas com transportes, cargas e descargas, seguros, impostos e outras correrão 
sempre por conta e risco do fornecedor, devendo, portanto, estar incluídas no preço das 
mercadorias cotadas. 
Não serão admitidos preços diferenciados para o mesmo item do objeto. 
5.1.3 Conter prazo de validade da proposta de, no mínimo (90) noventa dias, contados da data-
limite para a entrega dos envelopes. 
5.1.4 Se o prazo de validade for omitido na proposta, esta será considerada válida até 31 de 
dezembro de 2022 e não será motivo para desclassificação da proposta. 
5.1.5 Conter a identificação do representante da empresa e a respectiva assinatura. 
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Parágrafo único – Preferencialmente para facilitar o julgamento por parte da Pregoeira, 
solicita-se às empresas que apresentem suas propostas conforme o modelo constante 
do ANEXO III, do presente edital. 
 

 VI - DA HABILITAÇÃO 
 

 
 

6.1 Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão apresentar 
no envelope nº.02 - Documentação, os seguintes documentos: 
6.1.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS; 
6.1.2 Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União 
(Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em conjunta ou individual; 
6.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
6.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
6.1.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
6.1.6 Prova de Regularidade da Justiça do Trabalho; 
6.1.7 Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital); 
6.1.8 Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO; 
6.1.9 Declaração de Comprometimento conforme modelo no ANEXO; 
6.1.10 Contrato Social, Ato constitutivo ou Estatuto com todas as alterações, devidamente 
registrado, que poderá ser substituído por documento consolidado das alterações devidamente 
comprovado o último registro no órgão próprio. (Dispensado quando apresentado no ato do 
Credenciamento). 
6.1.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via 
internet, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
6.1.12 Certidão de negativa de FALÊNCIA E CONCORDATA, junto com a certificação do 
EPROC. 
6.1.13 Certidão Simplificada expedida pela junta comercial do estado. 
6.2 Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas. 
6.3 O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação. 
6.4 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia 
previamente autenticada em Cartório ou por servidor da Administração no Setor de 
Tributação da Prefeitura Municipal, e estar dentro de seus prazos de validade na data 
prevista para a entrega e abertura dos envelopes. 
6.5 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela mesma via pelo pregoeiro, caso 
necessário. 
6.6 Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos 
por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
6.7 Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta 
licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 3.1. 
6.8 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma 
forma se for filial; 
6.9 No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria 
natureza jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em 
seu nome; deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, 
sob pena da inabilitação da licitante; 
 

 VII – DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
 

 
 

7.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente 
comprovada, deverá apresentar declaração conforme Anexo - Declaração de Porte 
Empresarial, para ser beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no 
seu art. 43. 
7.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, deverá a empresa 
apresentar declaração conforme Anexo – Declaração de Comprometimento será assegurado, 
as mesmas, o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 
7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
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licitação. 
7.4 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
7.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
7.6 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, em caso de 
empate, haverá adjudicação do item a empresa qualificada como ME ou EPP: 
7.6.1 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº. 123/06, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida 
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
7.6.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei 
Complementar nº. 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.6.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 
Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
7.6.4 O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

Lei Complementar nº 147/2014, ao alterar a Lei Complementar nº 126/2006, e as 
seguintes novas regras quanto à participação das pequenas empresas, compreendidas 
aquelas enquadradas no Estatuto, nos termos de seu art. 3º: 

1) Ampliação do prazo para regularização fiscal da empresa vencedora da licitação, 
sendo agora de 5 dias úteis, prorrogável por igual período (art. 43, § 1º, da Lei Complementar 
nº 123/06); 

2) Participação exclusiva de pequenas empresas na disputa de itens cujo valor seja 
inferior a R$ 80 mil, inclusive nas compras por dispensa em razão do valor do contrato, nos 
termos do art. 24, I e II da Lei nº 8.666/93 (art. 47 c/c 48, I, e 49, IV, da Lei Complementar nº 
123/06); 

3) Nas licitações de itens com valor superior a R$ 80 mil, desde que o objeto 
corresponda a bem divisível (não se aplica a serviços), é obrigatória a reserva de até 25% da 
aquisição desses bens para disputa exclusiva entre pequenas empresas (art. 47 c/c 48, III, da 
Lei Complementar nº 123/06); 

4) Faculdade de a Administração exigir que parte do objeto contratado com empresas 
não albergadas pelo Estatuto seja obrigatoriamente subcontratado com pequenas empresas, 
caso em que os empenhos e pagamentos a estas poderão ser realizados diretamente pela 
Administração Pública (art. 47 c/c 48, II, § 2º, da Lei Complementar nº 123/06); 

5) Faculdade de aplicar margem de preferência de até 10% sobre o melhor preço, 
priorizando-se, justificadamente, a contratação de pequenas empresas sediadas local ou 
regionalmente (art. 47 c/c 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/06); 

 
 

 VIII - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO: 
 

 
 

8.1 Juntamente com o envelope 01 - PROPOSTA, os interessados apresentarão 
DECLARAÇÃO (Anexo VI) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação; 
8.2 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
paralisará o processo para digitação das propostas apresentadas, o qual se classificará a 
proposta de Menor Preço por lote e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores 
até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. 
8.3 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão 
os autores das melhores propostas, até o máximo de três, poderão oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
8.4 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores, devidamente credenciados, serão convidados individualmente, a apresentarem 
novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, 
até a proclamação do vencedor. 
8.5 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 
determinação da ordem de oferta dos lances. 
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8.6 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 
8.7 É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
8.8 Dos lances ofertados não caberá retratação. 
8.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.10 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita Menor Preço por lote e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
8.11 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.12 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo 
comparando-o com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, 
a respeito. 
8.13 Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor 
preço, o Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO, para 
verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item “7” deste Edital. 
8.14 Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a 
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
8.15 Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora. 
8.16 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar 
com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor. 
8.17 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de 
interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão a 
síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais 
licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo 
de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista 
imediata do processo. 
8.18 A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer. 
8.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item 
acima. 
8.20 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira e por todos os licitantes 
presentes. 
8.21 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 

 IX - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO: 
 

 
 

9.1 No julgamento das propostas, serão consideradas vencedoras as de Menor Preço Por 
lote, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital. 
9.2 A adjudicação do objeto deste Pregão será Menor Preço Por lote, às licitantes cujas 
propostas sejam consideradas vencedoras. 
 

 X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:XI 
 

 
 

10.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá 
ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. 
10.2 As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 
(três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente. 
10.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 
10.4 O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) à Prefeitura Municipal de Presidente Nereu (SC), e, 
por intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Prefeito Municipal, devidamente 
informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 
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 XI - DO REGISTRO DOS PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

 
 

11.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira registrará os preços ofertados pela licitante 
vencedora para o objeto desta licitação, com a posterior homologação do resultado e do 
procedimento licitatório pela Autoridade Competente. 
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório e registrará os 
preços ofertados pela licitante vencedora para o objeto desta licitação. 
 

 XII - DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
 

12.1. Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal, Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, respeitada a ordem de classificação, convocará os interessados para 
assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do 
recebimento da convocação e, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o 
compromisso de fornecimento terá efeito nas condições estabelecidas no contrato. 
12.1.1. As licitantes classificadas, se desejarem, poderão registrar os seus preços no contrato, 
desde que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço da licitante vencedora do certame. 
12.1.2. O contrato de Registro de Preços será assinado pelo Prefeito Municipal e pela licitante 
cujos preços forem registrados. 
12.2. A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, se tiver a Prefeitura Municipal de Presidente Nereu conhecimento de fato ou 
circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica 
e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se 
a convocação das licitantes remanescentes, em ordem crescente de preços. 
12.3. O contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir os 
produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação 
pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 
preferência. 
12.3.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro, quando a administração Municipal optar pela aquisição do objeto cujo 
preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não o contrato de Registro de 
Preços, e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
12.4. Durante a vigência do Registro de Preços, os órgãos participantes convocarão os 
detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a ordem de classificação, a 
cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e do contrato de Registro de Preços. 
12.5. A Prefeitura Municipal de Presidente Nereu avaliará o mercado constantemente, 
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará trimestralmente 
eventuais variações nos preços registrados. 
12.5.1. Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, 
apurados trimestralmente pela Administração Municipal, mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no 
mercado à época do registro, com vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro. 
12.5.2. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio 
econômico-financeiro, serão publicadas no jornal Diário Oficial dos Municípios, na internet 
página do município portal da transparência no link licitações e disponibilizado na integra na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENE NEREU - SC. 
12.6. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a 
Administração Municipal negociará com o fornecedor sua redução. 
12.6.1. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
12.7. Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada a negociação, 
o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou receber a autorização de 
fornecimento ou a Nota de Empenho, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, 
devendo anexar ao requerimento comprovantes, tais como notas fiscais de aquisição de 
matérias-primas, lista de preços de fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a 
impossibilidade de cumprir as exigências do contrato de Registro de Preços. 
12.8. Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 11.6.1 e 11.7, o fornecedor ficará 
exonerado da aplicação da penalidade. 
12.9. Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 11.6.1 e 11.7, a Administração 
Municipal poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de classificação, visando a igual 
oportunidade de negociação. 
12.10. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU 
procederá à revogação do contrato de Registro de Preços. 
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12.11. Da Ata constarão, também, as obrigações da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE 
NEREU e do Fornecedor. 
12.12. Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 
12.13. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento da Administração Municipal para os exercícios alcançados 
pelo prazo de validade do contrato de Registro de Preços, a cargo da contratante, cujos 
programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão da respectiva Nota de 
Empenho. 
 

 XIII - DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 

13.1 Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura do 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
13.2 Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar o contrato, no prazo e 
condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada 
para fazê-lo nas condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão 
Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que a pregoeira negocie, 
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
13.3 O Contratado é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação 
fiscal, social e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à 
Prefeitura Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta 
licitação, respondendo por si e seus sucessores. 
 

 XIV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

 
 

14.1. Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificada 
sob nº.  
08.01-2016-333903919-0300000 
 

 
 XV - DO PAGAMENTO: 

 

 
 

15.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE NEREU, a crédito do 
beneficiário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da data de aceitação do bem, pela 
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais. 
15.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 
fluirá a partir de sua reapresentação. 
 

 XVI - DO REAJUSTE: 
 

 
 

16.1. O objeto licitado poderá sofrer revisão após expirado o prazo de 90 dias contados da 
homologação, desde que atendidos os prerrogativas da lei e mediante a efetiva comprovação 
do aumento por parte do fornecedor e aprovação da administração, devendo ser utilizado o 
mesmo percentual. 
 

 XVII - DAS PENALIDADES: 
 

 
 

17.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do 
MUNICÍPIO, se a licitante vencedora não cumprir com as obrigações assumidas ou preceitos 
legais, serão aplicadas as penalidades nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 
2002, se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e será 
descredenciado nos sistemas de cadastramento de fornecedores, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

 XVIII - DA RESCISÃO 
 

 
 

18.1. A rescisão do presente poderá ser: 
18.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
18.1.2 A inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com 
as consequências previstas no item 17.1 deste Edital; 
18.1.3 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência 
da Administração; 
18.1.4 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº. 8.666/93 e 
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suas alterações posteriores, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta 
ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido. 
 

 XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
 

 
 

19.1. A empresa vencedora obriga-se a: 
19.1.1 Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
19.1.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura 
Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, 
respondendo por si e seus sucessores. 
19.1.3 Executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 48 (quarenta e oito) horas 
após solicitação através de ordem de serviço, na Prefeitura Municipal de Presidente Nereu., 
localizada no seguinte endereço: Praça Leão Dehon, 50, Município de Presidente Nereu, de 
segunda a sexta feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, devendo ser expedida a 
nota fiscal. 
19.1.4 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à Prefeitura 
Municipal de Presidente Nereu e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, 
respondendo por si e seus sucessores. 
19.1.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia 
anuência da Prefeitura Municipal de Presidente Nereu; 
19.1.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer material (is) em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, sem acarretar ônus para a CONTRATANTE; 
19.1.7 Será recusado o material e serviço, imprestável, defeituoso, que não atender as 
especificações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para o uso; 
19.1.8 Arcar com quaisquer despesas com frete para transporte do objeto licitado até o 
endereço da CONTRATANTE; 
19.1.9 A contratada deverá fornecer a Municipalidade a garantia do objeto licitado. 
19.1.10 Os materiais entregues com características diferentes da especificação técnica, ou em 
excesso ao encomendado, serão devolvidos, correndo os tributos, fretes e demais despesas 
decorrentes da devolução por conta da fornecedora. 
19.1.11 Atender rigorosamente, as quantidades que lhe forem solicitadas, independente de 
valores para faturamento; 
19.1.12 A empresa vencedora deverá entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com o 
Anexo III – Termo Referência 
19.1.13 Os serviços ora contratados deverão ser realizados no Perímetro Urbano do Município 
de Presidente Nereu (SC). 
 

 XX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

 
 

20.1 Reservar-se ao direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, 
anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação. 
20.2 Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado no item “15” deste edital. 
20.3 Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital. 
 

 XXI - DA VIGÊNCIA 
 

 
 

21.1 O objeto da licitação tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo 
contratual ou rescindindo-se automaticamente na entrega do objeto licitado. 
21.2 Findo o prazo previsto para o término do presente termo, e havendo valor remanescente, 
fica ressalvado à PREFEITURA, a não obrigatoriedade de retirar todo o produto licitado, em 
virtude da desnecessidade. 
 

 XXII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
 

22.1 Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 
(quinze) minutos do horário previsto; 
22.2 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes 
farão constar em sua documentação endereço, número de fax e telefone, bem como o nome 
da pessoa indicada para contatos. 
22.3 Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor). 
22.4 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
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22.5 No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser: 
22.5.1 Adiada a abertura da licitação; 
23.5.2 Alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 
8.666/93. 
22.6 Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Declaração de Retirada de Edital; (Anexado no lado externo dos envelopes). 
ANEXO II - Minuta do Contrato e ata de Registro de Preços; 
ANEXO III - Termo de referência; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração; (Anexado no lado interno do envelope nº. 02 – 
HABILITAÇÃO). 
ANEXO V - Modelo de Credenciamento; (Anexado no lado externo dos envelopes) 
ANEXO VI - Modelo de Declaração para Habilitação; (Anexado no lado externo dos 
envelopes). 
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Idoneidade; (Anexado no lado interno do envelope 
nº. 02 - HABILITAÇÃO) 
ANEXO VIII - Declaração de Porte Empresarial (Anexado no lado externo dos envelopes) 
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Comprometimento; (Anexado no lado interno do 
envelope nº. 02 - HABILITAÇÃO). 
ANEXO X - Modelo de Proposta Comercial (Anexado no lado interno o envelope nº. 01 - 
PROPOSTA). 
 
 
22.7 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital deverão ser dirigidas à Prefeitura Municipal no endereço anteriormente citado, 
pelo telefone (47) 3362-1108 ou ainda pelo e-mail compras@presidentenereu.sc.gov.br. 
22.8 Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura 
o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação. 
22.9 As licitantes deverão apresentar documentos autenticados ou a serem autenticados pela 
Comissão permanente de Licitação, podendo esta se assim entender necessário, a qualquer 
tempo exigir os respectivos originais para conferência. 
 
 
E para que ninguém alegue desconhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em 
resumo no Diário Oficial dos Municípios, na internet página do município no link licitações e 
disponibilizado na integra na PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENE NEREU - SC. 
 
 
 
PRESIDENTE NEREU, 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
CELSO AUGUSTO VIEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. ..../20.... 
 
 
DECLARAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
 
Nome da empresa: ____________________________ 
Endereço: ___________________________________ 
Telefone: (____) _________ Fax: (_____) _________ 
E-mail: ____________________________ 
Pessoa de contato: __________________________ 
CNPJ da empresa: _____________________ 
Nome completo de quem retirou o edital: ___________________________ 
CPF: _______________________ 
 
 
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PREÇO Nº. ...../20... E SEUS ANEXOS. 
 
 
 

............................. (SC), _________ de ________________ de 20.... 
 
 
_________________________ 
Assinatura 
 
 
CPF nº. ____________________ 
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ANEXO II 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. ..../20.... 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ...../20..... 
PREGÃO PRESENCIAL N° ...../20.... 
PROCESSO N° ......./20..... 
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ................ 
Aos __ dias do mês de _____ do ano de 20___, na cidade de ..................., Estado de Santa 
Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na praça Leão Dehon nº 50, Centro, deste 
município, devidamente representado e assistido, e a empresa ______________, por seu 
representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° ....../20.... e, do 
edital do Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para 
...................................................................................................................Prefeitura Municipal, 
conforme os itens abaixo discriminados: 
 
LOTE..... 
1º COLOCADO: 
Fornecedor: ...... 
Preço cotado para o item: R$ ........ 
 
2º COLOCADO: 
Fornecedor: ...... 
Preço cotado para o item: R$ ........ 
 
3º COLOCADO: 
Fornecedor: ...... 
Preço cotado para o item: R$ ........ 
 
DETALHAMENTO DE CADA ITEM PREÇO UNITÁRIO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui o objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC. E SEUS 
FUNDOS MUNICIPAIS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros para pagamento de que trata este Edital, serão provenientes do 
Município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
19.2. Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificada 
sob nº. 
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

 

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 
 
I - O valor global do presente instrumento contratual é de R$ R$ 
#,##0.00{RoundingMode=HALF_UP} 
II - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) adjudicada(s) será efetuado em até 31/12/2021 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 
Os valores contratados serão reajustados conforme autoriza lei 10.520/02. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 
 
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, 
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contado da data de sua assinatura, A existência de preços registrados não obriga a 
Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a 
totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos 
pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições. 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o art. 12 do Decreto Federal nº 3.931, de 19 
de setembro de 2001, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 com suas alterações e demais 
exigências deste Edital, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
a) A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus 
adendos. 
b) Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
sobre o objeto do presente contrato. 
c) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 
inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento 
do contrato. 
d) O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo 
trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a 
contratada colocar a serviço. 
e) A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
f) A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
g) Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
I - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 
 
CLÁUSULA NONA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
a) Executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 48 (quarenta e oito) horas 
após solicitação através de ordem de serviço, no perímetro urbano do Município de Presidente 
Nereu, de segunda a sexta feira, das 07:00 às 17:00 horas, ou em empresas fora destes limites 
arcando com fretes e demais despesas para realização dos serviços, sem ônus para Prefeitura 
Municipal, devendo ser expedida a nota fiscal. 
b) O presente contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir 
os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação 
pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 
preferência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, conforme 
segue: 
a) advertência; 
b) multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulável com as demais 
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sanções; 
c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
*As inadimplências supra, bem como as penalidades consequentes, serão julgadas e 
propostas pela Comissão Permanente de Licitações, ao Chefe do Poder Executivo, que as 
aplicará através de Decreto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO 
 
Este contrato está vinculado ao Edital de <05> nº <01>/<02>, bem como à proposta 
apresentada ao mesmo pelo contratado e aos termos da lei nº 8.666/93-consolidada, 
especialmente nos casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este 
contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo 
destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
 
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 
três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos 
efeitos. 
 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelas partes. 
 
 
 
........................, ____ de _______________ de 20.... 
 
 
 
 

Assinatura: 
_____________________________ Prefeito 

Municipal 
 

_____________________________ Pregoeiro 
 

 

Assinaturas fornecedores: 
_______________________ 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
Que entre si fazem o Município de <04> -<06>, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 
83.102.699/0001-28, com sede na <84>, em <04> -<06>, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. <88>, brasileiro, casado, no exercício de cargo de Prefeito, residente e 
domiciliado na Estrada Geral Bandeira neste município, inscrito no CPF  de ora em diante 
denominada de contratante, e de outro lado a empresa, 
.................................................................... pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ 
sob N.º ........................................... com sede ............................................ Neste ato 
representado pelo Sr. ............................................................. residente e domiciliado em 
.......................................................... inscrita no CPF sob N.º ......................................... de ora 
em diante denominada de Contratada, tem entre si as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
Constitui o objeto da presente licitação, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC. E SEUS 
FUNDOS MUNICIPAIS. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros para pagamento de que trata este Edital, serão provenientes do 
Município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do 
orçamentário: 
 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

 

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 
 
I - O valor global do presente instrumento contratual é de R$ 
#,##0.00{RoundingMode=HALF_UP} 
II - O(s) pagamento(s) devido(s) à(s) adjudicada(s) será efetuado em até 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
Os valores contratados poderão ser reajustados. 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA 
A contagem do prazo deste contrato terá início no dia da assinatura e término previsto para 12 
(doze), ou quando a quantidade do objeto terminar, o que expirar primeiro. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
a) A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o estabelecido objeto deste edital e seus 
adendos. 
b) Fornecer ao Município, sempre que solicitado quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
sobre o objeto do presente contrato. 
c) Formar o quadro de pessoal necessário à execução dos serviços contratados, sendo de sua 
responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente contrato, 
inclusas as sociais, bem como todas as tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento 
do contrato. 
d) O presente contrato não será de nenhuma forma fundamento para a constituição de vínculo 
trabalhista para o Município, com empregado funcionário, preposto ou terceiros que a 
contratada colocar a serviço. 
e) A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo. 
f) A contratada deverá cumprir o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
a redação que lhe deu a Lei nº 9854, de 27 de outubro de 1999. 
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g) Cumprir todas as demais obrigações constantes do Ato de Licitação que gerou o presente 
contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
I - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada. 
 
CLÁUSULA NONA: DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
a) Executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da 
CONTRATANTE, rigorosamente dentro do prazo de no máximo 48 (quarenta e oito) horas 
após solicitação através de ordem de serviço, no perímetro urbano do Município de Presidente 
Nereu, de segunda a sexta feira, das 07:00 às 17:00 horas, ou em empresas fora destes limites 
arcando com fretes e demais despesas para realização dos serviços, sem ônus para Prefeitura 
Municipal, devendo ser expedida a nota fiscal. 
b) O presente contrato de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a adquirir 
os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais itens, obedecida à legislação 
pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do registro terão 
preferência. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei 
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS PENALIDADES 
 
Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, conforme 
segue: 
a) advertência; 
b) multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 
total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor contratado, cumulável com as demais 
sanções; 
c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 
administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública enquanto 
perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
*As inadimplências supra, bem como as penalidades consequentes, serão julgadas e 
propostas pela Comissão Permanente de Licitações, ao Chefe do Poder Executivo, que as 
aplicará através de Decreto 
. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VINCULAÇÃO 
 
Este contrato está vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 54/2022, bem como à proposta 
apresentada ao mesmo pelo contratado e aos termos da lei nº 8.666/93-consolidada, 
especialmente nos casos omissos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
Quaisquer modificações entre as partes, com relação aos assuntos relacionados a este 
contrato, serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo 
destinatário, e que constituirá prova de sua efetiva entrega. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 
 
Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemunhas, em 
três vias de igual teor, e forma sem emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos 
efeitos. 
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ANEXO III 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA 
PARA O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU/SC. E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS. 
 
 
 

Item Quanti
dade 

Unidade Produto Valor 
Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 
1 500 HORA SERVIÇO DE SOLDA MIG PAGOS POR 

HORA TRABALHADA. 
R$116,67 R$ 

58.335,00 
 

2 30 M² CHAPA DE FERRO 3 MM X 1 M² R$ 1.000,00 30.000,00 
      

 

 
OBS: As chapas de ferro serão utilizadas nos reparos de solda quando houve necessidade. 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
(Razão Social da Empresa) ----------------------------, inscrita no CNPJ nº. ------------------, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a): -------------------------------, portador (a) da Carteira 
de Identidade nº. ----------- CPF nº. -------------------- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, 
do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 

...................................................... 
DATA 
 
 
 
................................................................................................ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 
 
 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ----------------------------------------, portador (a) da 
Cédula de Identidade nº. ---------------------------, e CPF sob nº. ------------------------------ , a 
participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de ............................. (SC), na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº. ..../20..., na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 
-----------------------------------------------------------------, bem como formular propostas verbais, 
recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 
 

______________________, em _______ de__________20..... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Carimbo da Empresa e Assinatura do Credenciante 
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ANEXO VI 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 
 
DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PREÇO Nº. ...../20..., que esta empresa atende plenamente os requisitos 
necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida na Cláusula 
V, do edital convocatório. 
 
 
 

______________________, em _______ de__________20..... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 
e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO VII 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 
a modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº. ..../20..., instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Presidente Nereu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
Por expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

______________________, em _______ de__________20..... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 
e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO VIII 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE EMPRESARIAL 
 
 
 
A empresa.....................(Colocar razão social conforme cartão CNPJ), CNPJ n.º 
..............................., declara, sob as penas da lei, para fins de obtenção do tratamento 
simplificado e diferenciado de que trata a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, que se enquadra nas condições estabelecidas em seu art. 43º, e que não apresenta 
nenhum dos impedimentos previstos no §4º desse mesmo artigo. 
 
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração. 
 
 
 

______________________, em _______ de__________20..... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 
e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IX 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO 
 
 
 
A empresa.................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 
penas da lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, 
conforme faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido 
para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance 
vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação para o Pregão Presencial 
Registro de Preço nº. .../20.... 
Sem mais para o momento, enviamos nossos protestos de estima e consideração. 
 
 
 

______________________, em _______ de__________20..... 
 
 
 
_____________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 
e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO X 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. .../20.... 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
NOME DE EMPRESA: __________________________________ 
CNPJ: __________________________________ 
INSCRIÇÃO ESTADUAL_____________________________ 
ENDEREÇO COMPLETO: ________________________________ 
RUA:______________________________________Nº.________ 
BAIRRO:____________________________ 
CEP: __________________ 
CIDADE: ___________________ UF:______ 
FONE: (_____)__________________ 
 
Apresentamos nossa proposta para visando REGISTRO DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA O MUNICÍPIO DE 
PRESIDENTE NEREU/SC. E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS da Prefeitura Municipal de 
Presidente Nereu (SC), ao longo de 12 meses, em conformidade com o estabelecido no Edital 
de Pregão Registro de Preço nº. ..../20......, acatando todas as estipulações consignadas no 
Edital. 
 
 
 

Item Quanti
dade 

Unidade Produto Valor 
Máximo 
Unitário 

Valor 
Máximo 

Total 
1 500 HORA SERVIÇO DE SOLDA MIG PAGOS POR 

HORA TRABALHADA. 
R$116,67 R$ 

58.335,00 
 

2 30 M² CHAPA DE FERRO 3 MM X 1 M² R$ 1.000,00 30.000,00 
      

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: __________________________________ 
 
 
Atesto como verdadeira e assumo qualquer responsabilidade, referente a proposta acima 
demostrada, retirando-me o direito de reclamar sobre qualquer valor nela relacionado. 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim 
como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (conforme subitem 5.1.4 do 
edital). 
 
 
LOCAL E DATA: 
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LEI 1667/2022
Publicação Nº 3869100

LEI Nº 1667/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 1226/2009 DE 01 DE JUNHO DE 2009, COMO ESPECIFICA.

CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, FAZ saber a todos os Habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º O artigo 1.º da Lei Municipal 1226/2009, de 01 de junho de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a custear despesas de locomoção e alimentação de pessoas designadas para 
atuarem como Conciliadores na Casa da Cidadania no Município de Presidente Nereu – SC, designados pelo Juiz Coordenador, quando da 
vinda dos mesmos ao Município de Presidente Nereu – SC, para a realização de audiências de conciliação.

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

Presidente Nereu, 03 de maio de 2022.

CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal

LEI 1668/2022
Publicação Nº 3869102

LEI Nº 1668/2022, DE 03/05/2022.

ALTERA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DENOMINADO DE AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANE-
AMENTO (ARIS), ANEXO DA LEI Nº 1357/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das na Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente
LEI
Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Con-
sórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município 
e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 1357 de 03 de outubro de 2012.

Art. 2º Fica alterado o art. 18 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Sane-
amento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar 
o Orçamento, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades. ”

Art. 3º Fica alterado o § 1º do art. 42 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 42...
§ 1º É permitida a recondução para o cargo de Diretor-Geral, para mandato de 4(quatro) anos. ”

Art. 4º Fica alterado o Anexo II do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO II
RELAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CRIADOS
Quantidade de Cargos Denominação do Cargo Carga Horária Semanal Referência Salarial Inicial
01 Diretor-Geral 40 horas 100
01 Diretor de Regulação 40 horas 90
01 Diretor de Administração e Finanças 40 horas 90
01 Ouvidor 40 horas 80
01 Coordenador de Normatização 40 horas 80
01 Coordenador de Fiscalização 40 horas 80
01 Coordenador de Contabilidade 40 horas 80
01 Coordenador de Recursos Humanos 40 horas 80
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10 Analista de Fiscalização e Regulação 40 horas 67
02 Procurador jurídico 40 horas 56
02 Contador 40 horas 40
10 Agente Administrativo 40 horas 20
12 Engenheiro Sanitarista 40 horas 56

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

Presidente Nereu SC, 03 de maio de 2022.

CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal

LEI 1669/2022
Publicação Nº 3869104

LEI Nº 1669/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1554/2017 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA ÚNICO DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL - SUAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE NEREU –SC.

CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito Municipal de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, FAZ saber a todos os Habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º O artigo 88. da Lei Municipal 1554/2017, de 18 de dezembro de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 88. A concessão do benefício eventual na modalidade auxílio funeral na forma de ressarcimento de despesas, poderá ser requerido pelos 
familiares da pessoa falecida e/ou responsável mediante procuração juntamente ao Serviço de Proteção Social Básico, em até 60 (sessenta) 
dias após o falecimento, obedecendo aos seguintes critérios:

Art. 2º o inciso IV do O artigo 88 da Lei Municipal 1554/2017, de 18 de dezembro de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

IV - Apresentação da certidão de óbito em até 60 (sessenta) após o falecimento;

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

Presidente Nereu, 03 de maio de 2022.

CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal

LEI 1670/2022
Publicação Nº 3869109

LEI N. º 1670/2022, DE 03/05/2022.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A PROCEDER CESSÃO DE USO GRATUITO DE PARTE DE IMÓVEL URBANO DE PROPRIEDADE 
DO MUNICÍPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PRESIDENTE NEREU, ESTADO DE SANTA 
CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CELSO AUGUSTO VIEIRA, Prefeito do Município de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei.

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal, a proceder a CESSÃO DE USO a título gratuito a Câmara de Vereadores do Município de 
Presidente Nereu, pelo prazo de 100 (cem) anos, de parte de imóvel urbano localizado entre o Paço Municipal e o CRAS Municipal, situado 
na Rua 22 de Julho, Bairro Centro, neste Município e Comarca, registrado no Cartório de Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Pre-
sidente Nereu, sob matrícula nº 11864 no livro nº 2, fl. 02

Art. 2º - A área a ser cedida, de aproximadamente 330 m² (trezentos e trinta metros quadrados), será destinada a construção da sede pró-
pria da Câmara de Vereadores de Presidente Nereu, Estado de Santa Catarina, devendo constar do Termo de Cessão de Uso, os seguintes 
encargos e ônus:

I – Que deverá o Poder Legislativo Municipal, proceder à construção da sede própria, iniciando-se as obras no prazo máximo de 12 (doze) 
meses a partir da assinatura do Termo de Cessão de Uso, e após, o prazo máximo de 04 (quatro) anos para a sua conclusão.
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II – Não haver prejuízos ou danos ao funcionamento regular do Paço Municipal e da sede do CRAS do Município, durante o processo de 
construção da sede própria da Câmara de Vereadores, sob pena de intervenção do Poder Executivo Municipal.

III – As despesas decorrentes da execução da obra e serviços necessários para a construção da sede de que trata esta Lei, correrão à conta 
de dotações orçamentárias próprias do Orçamento vigente da Câmara de Vereadores de Presidente Nereu.

IV – É vedado o desvio de finalidade, como venda, doação ou não edificação no prazo estipulado, sob pena de revogação do Termo de 
Cessão de Uso da área.

Art. 3º - A presente medida visa interesse público municipal, visto a necessidade da construção da sede da Câmara de Vereadores e a ne-
cessidade de utilização do atual espaço por parte de demanda de atividades da Prefeitura Municipal

Art. 4º - A Cessão de Uso é dispensada de Licitação pública, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 5º - A Cessão de Uso de que trata a presente Lei, atende aos requisitos constantes da Lei Complementar Federal nº 101/00 e Lei Federal 
nº 4.320/64.

Art. 6º - As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento da Câmara de 
Vereadores do Município de Presidente Nereu.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Presidente Nereu, 03 de maio de 2022.

CELSO AUGUSTO VIEIRA
Prefeito Municipal
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Princesa

prefeitura

CONTRATO 25/2022-PM LOGPRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA
Publicação Nº 3870254

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PRINCESA 
Rua RIO GRANDE DO SUL ESQ. RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - 545 QUADRA | Princesa - SC | Cep  

89.935-000 
Fone: (49) 3641-0059 | CNPJ: 01.612.836/0001-00 e-mail: gabinete@princesa.sc.gov.br 

MUNICÍPIO DE PRINCESA 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 50/2022 

DATA CONTRATO: 3 de maio de 2022. 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRINCESA - Estado Santa Catarina, com endereço Rua RIO GRANDE 
DO SUL ESQ. RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, nº 545, inscrito no CNPJ/MF nº 01.612.836/0001-00, 
neste ato representada pelo seu prefeito municipal Sr. Edilson Miguel Volkweis, brasileiro, residente no 
Município de Princesa/SC, inscrito no CPF sob o nº 066.378.379-89. 

CONTRATADO: LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD, Pessoa Jurídica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.211.866/0001-44, neste ato representada pelo seu proprietário 
Sr. SAULO JOSE POSSAMAI, Administrador, portador do RG/CI nº 1743598 e no CPF/MF nº 564.807.509-
00, com endereço à Avenida FELIPE SCHMIDT, 2244, CENTRO - 88.750-000, Braço do Norte - SC. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  DE  INFORMÁTICA  
PARA ASSESSORAMENTO, SUPORTE, ASSISTÊNCIA E CONFIGURAÇÃO DE DADOS E 
INFORMAÇÕES AO SISTEMA GSAN.. 

VALOR: Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R 
$7.350,99 (sete mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), condições estas do 1º colocado, 
conforme Art. nº 64 parágrafo 2º. 

EXECUÇÃO: Prazo para execução do contrato será IMEDIATO, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço. 

VIGÊNCIA: Prazo de vigência do CONTRATO é de até 3 ( três ) meses, a partir da sua assinatura. 
___________________________ 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

___________________________ 
SAULO JOSE POSSAMAI 

LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTD 
CONTRATADA 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2183

Quilombo

prefeitura

2º T.A.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2021
Publicação Nº 3870634

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2021

SEGUNDO TERMO ADITIVO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2021.

VALIDADE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 02/09/2022.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, inscrito no CNPJ: 83.021.865/0001-
61, com sede à Rua Duque de Caxias, 165, Quilombo/SC, CEP: 89.850-000, no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 15 da Lei Fe-
deral n. 8.666/1993, Lei Federal n. 10.520/2002 (Pregão), Decreto Municipal n. 305/2005 (Pregão), Lei Complementar Federal n. 123/2006 
(ME EPP), Decreto Municipal n. 210/2009 (SRP) e Decreto Federal n. 7.892/2013 (SRP) e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o 
resultado da classificação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2021, RESOLVE aditivar a Ata do Registro de Preços 
n. 17/2021, nos termos das cláusulas abaixo:

1. DO OBJETO
1.1. Tem por objeto o presente termo aditivo o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO nos termos abaixo descritos:

ITEM DESCRIÇÃO DE PARA (a partir de 28/04/2022)

2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPE-
RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, NUMA LARGURA 
MÉDIA DE ATÉ 5 (CINCO) METROS, DENTRO DO TERRITÓRIO DO MUNI-
CIPIO DE QUILOMBO, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA O 
ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, DEIXANDO-AS 
DESOBSTRUIDAS, SENDO A CAMADA DE CASCALHO COM ESPESSURA DE 
NO MÍNIMO 15 CM COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR, VIBRATÓ-
RIO, LISO, AUTOPRELIDO, COM TRAÇÃO NO TAMBOR, PESO OPERACIO-
NAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE LIMPEZA/DESOBSTRUÇÃO DA TUBULAÇÃO EXISTENTE, ESCAVAÇÃO E 
ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO, SENDO QUE O 
FORNECIMENTO DOS TUBOS SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO 
E O FORNECIMENTO E EXTRAÇÃO DO CASCALHO SERÁ DE RESPONSABILI-
DADE DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO.

R$ 11,499,88/Km R$ 13.499,08 km

3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECU-
PERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM CASCALHAMENTO, COM CAMADA 
DE CASCALHO COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 15 CM COMPACTADO COM 
ROLO COMPACTADOR, VIBRATÓRIO, LISO, AUTOPRELIDO, COM TRAÇÃO 
NO TAMBOR, PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 16 TONELADAS, DEN-
TRO DO TERRITÓRIO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. O CASCALHO DEVE-
RÁ SER FORNECIDO, CORTADO, CARREGADO, TRANSPORTADO, ESPALHA-
DO E COMPACTADO ÀS CUSTAS DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO 
(PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO (LEI MUNICIPAL Nº 2.666/2017).

R$ 2,50m2 R$ 2,94m2

2. DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS
2.1. As despesas correrão por conta das dotações do orçamento do exercício de 2022 do Município de Quilombo/SC, que serão informadas 
nas Adjudicações/Autorizações de Fornecimento e Empenhos.

3. DA RATIFICAÇÃO
3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata do Registro de Preços n. 17/2022.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em duas vias de igual teor e 
forma e assinado pelas partes.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Empresa(s):

CRUZEIRO TERRAPLANAGEM LTDA ME (CNPJ12.608.383/0001-64)
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PORTARIA Nº. 0474/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868731

PORTARIA Nº. 0474/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022.
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA REALIZAR CONSULTA ODONTOLÓGICA À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES 
CAMPANHOLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do Artigo 65 da 
Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 1991;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora Pública Municipal Maria de Lourdes Campanholo (20066/20197), ocupante 
do cargo de Professora de Ensino Fundamental (1º ao 5º série), no dia 02 de maio de 2022, no período matutino, para realizar consulta 
odontológica, conforme Requerimento sob Protocolo n°116491/2022, de 29 de abril de 2022.

Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, à servidora deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 03 de maio 
de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua presença junto ao 
consultório/hospital/clínica em questão;

Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a apresentação/entrega do(s) 
documento(s) comprobatório(s)Atestado Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período mencionado será considerado 
como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) descontado da sua remuneração.

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

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

Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril o de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada
Em___/05/2022
Lei Municipal 1087/1993

Anderson Cesar Peretti
Servidor Designado

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM DA ATA RP 14-2021
Publicação Nº 3870591

TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO P/REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021

O MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC, com sede na Rua Duque de Caxias,165, centro, Quilombo-SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.021.865/0001-
61, por intermédio do Setor de Compras do Município, como órgão gerenciador.

Considerando que foi feito pesquisa de preços do item 361 (tela para alambrado com malha 5cm x 5cm, arame 1,65mm com 2 metros), 
sendo que a empresa DECIO DARCI BACKES apresentou o menor preço para o item no valor de 18,00 (dezoito reais);

Considerando que a Ata de Registro de Preços nº 14/2021 tem o preço registrado no Quadro Comparativo de Preços para o item 361, o 
valor de R$ 31,50 (Trinta e um reais e cinquenta centavos);

Considerando que foram convocados através de e-mail/telefone as empresas: TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA vencedora do item, 
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 2ª classificada, TORNEARIA E FERRARIA PANSERA EIRELI 3ª classificada e TECA TECNOLOGIA 
E COMÉRCIO LTDA 4ª classificada, para entregar o produto do item 361 pelo preço de R$18,00, e os mesmos nos informaram a impossibi-
lidade de praticar o preço reivindicado;

RESOLVE:
CANCELAR, a partir de 27/04/2022, o item 361 (tela para alambrado com malha 5cm x 5cm, arame 1,65mm com 2 metros) da Ata de Re-
gistro de Preços nº 14/2021 tem o preço registrado no Quadro Comparativo de Preços no valor de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinquenta 
centavos), sem aplicação de penalidade para os fornecedores registrados na mesma.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições da Ata de Registro de Preços n. 14/2021.
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Fica eleito o foro da cidade de Quilombo - SC, para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro 
que lhe possa ser mais favorável.

E, para os fins legais, firmam o presente termo, que será publicado na íntegra no Diário Oficial dos Municípios – DOM.

Quilombo, 27 de abril de 2022.

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 196/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869219

 
 

DECRETO Nº 196/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022. 
 
 

EXONERA A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL EDERSON DA SILVA PRADO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
  

 
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Inciso IV do Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de 
conformidade com o caput do Artigo 33 da Lei Complementar nº 32/2001 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, 
 
 Considerando o pedido de exoneração do servidor público municipal Ederson da 
Silva Prado, datado de 02 de maio de 2022, Protocolado Sob Nº 11676/2022, bem como o 
Protocolo do dia 02 de maio de 2022, solicitando a exoneração a partir do dia 02 de maio de 
2022. 
  
 
 DECRETA: 
 

Art. 1º Fica exonerado do Serviço Público Municipal, a partir de 02 de maio de 2022, 
o servidor público municipal Ederson da Silva Prado (matrícula 20421), ocupante do cargo 
de Contador Geral, nomeado pelo Decreto nº 145/2021, de 27 de abril de 2021. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto correrão por conta 

de dotações do orçamento municipal vigente. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
     Gabinete do Executivo Municipal 02 de maio de 2022 

 
 

 
SILVANO DE PARIZ 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Registrado e Publicado  
Em ___ /05/2022 
Lei Municipal 1087/1993 
  
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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DECRETO Nº. 195/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869096

 
  

DECRETO Nº. 195/2022 – DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
PARA O ANO DE 2022. 

 
O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o inciso IX do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a 
Lei Municipal nº 2.970/2021, de 03 de dezembro de 2021, 

 
DECRETA: 
 

 Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito suplementar 
no orçamento do Município no ano de 2022, no valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) 
no programa e verba abaixo discriminada e constante dos anexos da Lei Municipal nº 
2.970/2021, de 03 de dezembro de 2021, a saber: 
 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO 
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 06 
Unidade DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 01 
Função Educação 12 
Sub-função Ensino Médio 362 
Programa ESCOLA NO CAMPO: CONHECIMENTO E PRÁTICA 0010 
Ação MANUTENÇÃO CASA FAMILIAR RURAL  2.027 

Despesa Modalidade de Aplicação Fonte de Recurso Valor (R$) 
(220) Aplicação Direta–4.4.90 1079 – Convênio Estado  130.000,00 

Valor Total R$: 130.000,00 
 

 
Art. 2º O recurso para abertura do crédito suplementar, de que trata o artigo anterior, 

será proveniente do excesso e/ou provável excesso de arrecadação do recurso vinculado. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
 

 Gabinete do Executivo Municipal, em 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito  

 
EDERSON DA SILVA PRADO 

CRC/SC 028.061/0/7 
 
Registrado e Publicado 
Em __/__/2022 
Lei Municipal 1087/1993 
 
 
Servidor Designado 
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PORTARIA N°. 0475/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868756

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
 MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA N°. 0475/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022. 
 
 

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA PÚBLICA 
MUNICIPAL CARINE VENTURIN E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
          O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso IX, do 
Artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto no 
Art. 60, Capítulo III da Lei Complementar nº.32 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de 05 de dezembro de 2001 e conforme 
Requerimento sob protocolo nº 11588/2022, de 19 de abril de 2022.  
   
 
          R E S O L V E: 

 
 

     Art.1º CONCEDER FÉRIAS, à servidora pública municipal, 
Carine Venturin (20110), ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, 
nos dias 02, 05, 16, 23 e 30 de maio de 2022, em compensação aos 
dias que foram suprimidos devido a Portaria nº. 0857/2021 - de 23 de 
setembro de 2021 e portaria nº.0045/2020 de março de 2020 restando a 
partir da execução desta, o saldo de 01 (um) dias de férias. 
 

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

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

        
      Gabinete do Executivo Municipal, 02 de maio de 2022. 

 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

  
 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº 0478/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868924

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
 MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº 0478/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022. 
 
 
 

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DIANA 
TIBOLLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
  

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com o disposto no Artigo 74 da Lei Complementar nº.032/2001, 
introduzida pela Lei Complementar nº.109/2014 de 13 de fevereiro de 
2014 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de 
dezembro 2001, 
 
 
 
         R E S O L V E: 
 
 
         Art. 1º CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE, à Servidora Pública 
Municipal, Diana Tibolla, (20425) ocupante do cargo de procuradora 
municipal, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de 02 de maio 
de 2022 à 28 de outubro de 2022, conforme certidão de nascimento n° 
150235 01 55 2022 1 00030 252 0021129 88 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
                                  

         Gabinete do Executivo Municipal, 02 de maio de 2022. 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

  
 
Registrada e Publicada   
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
             
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0467/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868212

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 0467/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 

 
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
ACOMPANHAR MEMBRO DA FAMÍLIA À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DARLI 
MARIA CONTE PAZ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo, e de 
conformidade com o Inciso I do Art. 69 da Lei Complementar n.º032 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de dezembro de 
2001, 
 
         R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal, Darli Maria Conte Paz, (1051/19857) ocupante do 
cargo de Professora de Ensino Fundamental (1º ao 5º), no dia 04 de 
maio de 2022, para acompanhar membro da família (pai) para realizar 
exame médico, no período integral, conforme Requerimento sob 
Protocolo N° 11627/2022, de 26 de abril de 2022,  
 
          Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art.1º, à servidora 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 05 
de maio de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único: Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que o Servidor tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)(Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmos) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril de 2022. 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

  
 
Registrada e Publicada   
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
             
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0470/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868389

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 0470/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
REALIZAR CONSULTA ODONTOLÓGICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL JOÃO CARLOS 
DALLA COSTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
         

 R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, ao Servidor 
Público Municipal João Carlos Dalla Costa (1055/1056), ocupante do 
cargo de Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), no dia 29 
de abril de 2022, no período vespertino, para realizar consulta 
odontológica, conforme Requerimento sob Protocolo n°11649/2022, de 
28 de abril de 2022. 
 
         Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, o servidor 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 01 
de maio de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril o de 2022. 
 
 

 
SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0471/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868448

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

 
PORTARIA Nº. 0471/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 
 
 

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE À SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL 
ROSELI FAREZIN E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 

 
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
 
 
         R E S O L V E: 
 
 
         Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à 
Servidora Pública Municipal Roseli Farezin, (20403) ocupante do 
cargo de Gerente Executivo, por determinação médica e conforme 
atestado, por 01 (um) dia, do dia 28 de abril de 2022. 
 
 
         Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
         Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                                 

        Gabinete do Executivo Municipal, de 29 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/04/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0472/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868547

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 0472/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
REALIZAR CONSULTA MÉDICA AO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL GILMAR PAIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso XI do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
         

 R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, ao Servidor 
Público Municipal, Gilmar Pais (20086), ocupante do cargo de 
Educador de Atividades Culturais, no dia 02 de maio de 2022, no 
período integral, para realizar consulta médica, conforme 
Requerimento sob Protocolo Nº11656/2022, de 28 de abril de 2022. 
 
         Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, o servidor 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 03 
de maio de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

                               
         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril de 2022. 

 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0473/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868664

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 0473/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
REALIZAR CONSULTA ODONTOLÓGICA À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ANGELICA 
MARIA ANDREOLLA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

          
         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e de conformidade 
com a Lei Federal nº. 8.213/91 § 3º do Art. 60 - de 24 de julho de 
1991; 
         

 R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal Angelica Maria Andreolla (20357), ocupante do 
cargo de Engenheira Civil, no dia 29 de abril de 2022, no período 
vespertino, para realizar consulta odontológica, conforme 
Requerimento sob Protocolo n°11661/2022, de 29 de abril de 2022. 
 
         Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art. 1º, à servidora 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 01 
de maio de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que a Servidora tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmo(s) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril o de 2022. 
 
 

 
SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº. 0476/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868872

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº. 0476/2022 - DE 02 DE MAIO DE 2022. 
 

 
CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
ACOMPANHAR MEMBRO DA FAMÍLIA À 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL FERNANDA 
ZILIO BANDEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo, e de 
conformidade com o Inciso I do Art. 69 da Lei Complementar n.º032 - 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 05 de dezembro de 
2001, 
 
         R E S O L V E: 
 
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES, à Servidora 
Pública Municipal Fernanda Zilio Bandiera (1785), ocupante do cargo 
de Nutricionista, nos dias 03 e 06 de maio de 2022, para acompanhar 
membro da família (filho) para realizar consulta médica, no período 
vespertino, conforme Requerimento sob Protocolo N° 11658/2022, de 29 
de abril de 2022,  
 
          Art. 2º Em atendimento ao disposto no Art.1º, à servidora 
deverá apresentar junto ao Setor de Recursos Humanos, até o dia 09 
de maio de 2022, documento(s) comprobatório(s) (Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), referente sua 
presença junto ao consultório/hospital/clínica em questão; 
 
     Parágrafo Único: Se decorrido o prazo estabelecido no caput 
deste artigo, sem que o Servidor tenha efetivado a 
apresentação/entrega do(s) documento(s) comprobatório(s)(Atestado 
Médico/Declaração Médica ou da Instituição Médica), o período 
mencionado será considerado como falta e o(s) mesmos) será(ão) 
descontado da sua remuneração. 
 
     Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 02 de maio de 2022. 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal  

  
 
Registrada e Publicada   
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993  
             
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.0462/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868168

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.0462/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES AO 
SERVIDOR PÚBLIO MUNICIPAL EMERSON 
ANTÔNIO DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, ao Servidor Público Emerson Antonio de 
Oliveira (20078), ocupante do cargo de Motorista, no período de 30 
dias, do dia 02 de maio de 2022 à 10 de junho de 2022, em período 
integral, conforme Requerimento sob Protocolo N° 11629/2022, de 26 
de abril de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidor, que 
ficará com um saldo de 20:40 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.0468/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868278

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.0468/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLIA MUNICIPAL AMONI 
ROSSET E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Amoni Rosset (20208), 
ocupante do cargo de Psicóloga, no dia 29 de abril de 2022, no 
período integral, conforme Requerimento sob Protocolo N° 11647, de 
27 de abril de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidor, que 
ficará com um saldo de 10:19 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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PORTARIA Nº.0469/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3868303

 

 

 
Estado de Santa Catarina 
MUNICIPIO  DE QUILOMBO 
Setor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº.0469/2022 - DE 29 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

CONCEDE DISPENSA DO TRABALHO PARA 
TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES À 
SERVIDORA PÚBLIA MUNICIPAL SANDRA MARA 
MACHADO MISSEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
 

         O Prefeito Municipal de Quilombo, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Inciso IX do 
Artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Quilombo e do Art.10 do 
Decreto Municipal nº023/2017 de 24 de janeiro de 2017. 
 
 
         R E S O L V E: 
  
         Art. 1º CONCEDER DISPENSA DE SUAS ATIVIDADES PARA TRATAR DE 
INTERESSES PARTICULARES, à Servidora Pública Sandra Mara Machado 
Missel (20361), ocupante do cargo de Enfermeira, no dia 27 de abril 
de 2022, a partir das 16:00horas, conforme Requerimento sob 
Protocolo N° 11655, de 28 de abril de 2022. 
 
 
    Parágrafo Único. Em atendimento ao disposto no caput deste 
artigo o período será descontado do banco de horas da servidor, que 
ficará com um saldo de 03:30 horas. 
 
     Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 

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

         Gabinete do Executivo Municipal, 29 de abril de 2022. 
 
 
 

SILVANO DE PARIZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada  
Em___/05/2022 
Lei Municipal 1087/1993            
 
 
Anderson Cesar Peretti 
Servidor Designado 
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Rio das Antas

prefeitura

DECRETO Nº 82/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870174

DECRETO Nº 82/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA UG-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS - POR CONTA DO SUPERAVIT FINAN-
CEIRO NAS FONTES QUE ESPECIFICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS, no uso de suas atribuições e de conformidade com a autorização contida na Lei nº 2.160 
de 01/12/2021 (LOA); estando atendido o disposto no Art.42, bem como que existe recurso citado no § 1º do Art.43 e que justificamos 
como necessário este crédito para bem atender as necessidades públicas da coletividade na forma do caput do Art.43 da Lei nº 4.320, de 
17/03/1964;
DECRETA:
Art.1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 141.584,32 (cento e quarenta e um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e 
trinta e dois centavos), a(s) dotação(ções) do orçamento vigente da UG- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS, conforme abaixo:
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO – UG – PREFEITURA
UNIDADE: 005 – Secret. Mun. de Educ.,Cultura e Esportes - SMECE
AÇÃO: 2105- Manut.de Festiv.e Demais Ativ.de Lazer Comunit.
02.005.0027.0813.0430.2105.3339000000000000000.03000000-APLIC. DIRETAS (Ref.296) ................... R$ 108.000,00
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO – UG – PREFEITURA
UNIDADE: 005 – Secret. Mun. de Educ.,Cultura e Esportes - SMECE
AÇÃO: 1102 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias em Ginásios de Esportes e Centro Multiuso
02.005.0027.0812.0420.1102.3449000000000000000.03790000-APLIC. DIRETAS (Ref.295) ..................... R$ 33.584,32
Art.2º - O crédito a que se refere o artigo 1º deste decreto corre no valor R$ 108.000,00 (cento e oito mil reias) por conta do SUPERAVIT 
FINANCEIRO do exercício anterior, na ID/Fonte 0300 (Recursos Ordinários) e no valor de R$ 33.584,32 (trinta e três mil quinhentos e oitenta 
e quatro reais e trinta e dois centavos) por conta do SUPERAVIT FINANCEIRO do exercício anterior, na ID/Fonte 0379 (Emendas Parlamen-
tares Impositivas - Transferências do Estado)
Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
RIO DAS ANTAS,03 DE MAIO DE 2022.
JOÃO CARLOS MUNARETTO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado no Órgão Oficial de Publicação do Município de Rio das Antas na mesma data.
DIRCEU SZYMKOW
Secr.Mun. de Adm. e Finanças

PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2022 - FMS
Publicação Nº 3870490

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 41673F5B08A79F4CB0C656F0454B379FE40E27FE
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS
RESUMO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2022/FMS
Registro de Preços
O Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Rio das Antas, comunica a quem possa interessar que realizar-se-á Processo Licitatório nº 
0022/2022-FMS na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 0007/2022/FMS.
O julgamento do presente processo será no dia 17/05/2022 as 16h01min, através do Sistema de Pregão na Forma Eletrônica.
Tendo como Objeto:
Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Medicamentos Classificados de "A - Z", com base no MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO NO LOTE, SOBRE AS TABELAS CMED/ANVISA, a serem realizadas de forma parcelada, destinadas a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior percentual de desconto (por lote), Percentual mínimo 5%.
Modo de disputa: ABERTO.
LOCAL DE ACESSO AO PREGÃO: Por meio da INTERNET, mediante condições de segurança-criptografia e autenticação, em todas as suas 
fases, através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões, (www.bll.org.br).
BASE LEGAL: Lei 10.024/19, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decretos Municipais, 23/2020 (Pregão Eletrônico), 44/2021 (Sanção Adm) e 
118/2021 (Comissão de Licitação).
DEMAIS INFORMAÇÕES: Setor de licitações, de Segunda a Sexta, em horário de expediente, ou pelo e-mail licita@riodasantas.sc.gov.br ou 
Telefone (49) 3564-0125, Ramal 202.
Rio das Antas (SC), 02 de Maio de 2022.
Amauri Brandalise
Gestor do FMS

http://www.bll.org.br
mailto:licita@riodasantas.sc.gov.br
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Rio do Campo

prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO 23 2022
Publicação Nº 3870647

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022
Fundamento Legal – Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, art. 24, inciso II.
Objeto: AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE SANTA MARIA
Contratado: VALTER JAROSZ 07246019960
Valor: R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais)
Rio do Campo (SC), 03 de maio de 2022
Vidal Balak – Prefeito Municipal

DISPENSA NR 24/2022 METZLER
Publicação Nº 3871051

Extrato Aviso de Ratificação
Processo Administrativo: nº 50/2022
Dispensa: nº 24/2022
Contratante: Município de Rio do Campo
Contratada Serviço de Torno Metzler Ltda
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e serviços para o conserto do eixo balanceiro do caminhão PAC Placa MKH0623 
COM 339,479 km.
Valor: R$ 9.102,00 (nove mil cento e dois reais)
Rio do Campo, 03 de maio de 2022
Vidal Balak- Prefeito
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RETIFICAÇÃO DOS ANEXOS DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 2022
Publicação Nº 3869140
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Rio do Oeste

prefeitura

DECRETO_2879_SUPLEMENTA_PMRO
Publicação Nº 3870920

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE 
R u a  P a u l o  S a r d a g n a ,  7 9 7  –  B a i r r o  B e l a  V i s t a  

C E P  8 9 1 8 0 - 0 0 0  –  F o n e / F a x  4 7 - 3 5 4 3 . 0 2 6 1  
H o m e  p a g e :  w w w . r i o d o o e s t e . s c . g o v . b r  

E - m a i l :  p m r o @ r i o d o o e s t e . s c . g o v . b r  

 

Decreto nº 2879/2022 – Pg. 1 
 

DECRETO N° 2879 DE 03 DE MAIO DE 2022 
 
Suplementa dotações orçamentárias para o Poder 
Executivo. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, 
no uso de suas atribuições, e pelo que lhe confere o inciso 
II, cc § 2º, art. 5º da Lei nº 2351 de 16/12/2021. 
 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º  Ficam suplementadas as dotações orçamentárias constantes no Anexo I  do presente decreto no 

valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

 

Art. 2º Utilizar-se-á como fonte de recursos a anulação de dotação orçamentária prevista no Anexo II 

do presente Decreto no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Rio do Oeste – SC,  03 de maio de 2022 
 

 
 

DIOGO FERRARI 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO OESTE 
R u a  P a u l o  S a r d a g n a ,  7 9 7  –  B a i r r o  B e l a  V i s t a  

C E P  8 9 1 8 0 - 0 0 0  –  F o n e / F a x  4 7 - 3 5 4 3 . 0 2 6 1  
H o m e  p a g e :  w w w . r i o d o o e s t e . s c . g o v . b r  

E - m a i l :  p m r o @ r i o d o o e s t e . s c . g o v . b r  

 

Decreto nº 2879/2022 – Pg. 2 
 

 
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO  

DECRETO Nº 2879/2022 
Órgão: SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 9 

Unidade 
Orçamentária: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 901 

Função: URBANISMO 15 

Sub-função: SERVIÇOS URBANOS 452 

Programa: SERVIÇOS ESSENCIAIS 901 

Atividade Manutenção da Iluminação Pública 2030 

FONTE DOS RECURSOS 

3000001 Recursos Ordinários Livres 24.000,00 

NATUREZA DA DESPESA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

3000 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 

3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 

3390 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 

3000001 Recursos Ordinários Livres (Ref. 289 ) 24.000,00 

TOTAL 24.000,00 
 
 

ANEXO II  
Superávit Financeiro de 2021  

DECRETO Nº 2879/2022 

VÍNCULO ESPECIFICAÇÃO Saldo 2021 Utilizado Suplementação 
atual 

Saldo 
disponível 

3000001 Recursos Ordinários Livres 1.511.449,29 1.251.000,00 24.000,00 236.449,29 

SOMA 1.511.449,29 1.251.000,00 24.000,00 236.449,29 
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Rio do Sul

prefeitura

1º EDITAL DE ALTERAÇÃO CP 051/2022
Publicação Nº 3870679

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 39DB61A174B7F918CE2F598D8FBDB3AE4E042A02
1º EDITAL DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 051/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA PONTE DE ACESSO 
OESTE (OBRA DE ARTE ESPECIAL), LIGANDO OS BAIRROS BUDAG E CANOAS - RIO DO SUL/SC.

A Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC, torna público e faz saber que, por determinação de seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ EDUARDO 
ROTHBARTH THOMÉ, procedeu às seguintes alterações no edital de Concorrência Pública Nº 051/2022:

No edital e em qualquer anexo, ALTERA-SE o seguinte:

Onde se lê:

“o valor máximo admitido será de R$ 18.593.198,55 (dezoito milhões e quinhentos e noventa e três mil e cento e noventa e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos);”

Leia-se:

“o valor máximo admitido será de R$ 18.662.351,09 (dezoito milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais 
e nove centavos);”

Fica designada nova data para entrega dos envelopes, que será até as 08h00min do dia 09/06/2022, e a abertura da sessão ocorrerá às 
08h30min do dia 09/06/2022.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do referido edital.

Rio do Sul, 03 de maio de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

CONTRATO ADMINISTRATIVO 081/2022
Publicação Nº 3868057

 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 81/2022

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. JOSE LUIZ DO NASCIMENTO, na qualidade de Secretário Municipal de Adminis-
tração e Fazenda Interino, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado 
Contratante, com sede na Praça 25 de julho, nº 1, desta cidade e de outro lado o(a) Sr.(a) ROSINEIDE DA SILVA SANTOS LEANDRO, por-
tador(a) do CPF nº 059.461.694-83, na qualidade de Contratado(a), residente e domiciliado(a) na Rua Tiradentes, 440, Centro, Rio do Sul 
- SC, celebram o Contrato de Admissão em Caráter Temporário, tendo as duas partes entre si acertado o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O(a) contratado(a) com fundamento no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, bem como o inciso VIII, “a” 
do artigo 2° da Lei 3.796 de 26 de junho de 2002 e alterações, prestará serviços de função Auxiliar de Serviços Gerais I, com jornada de 
40 horas semanais, a serem desenvolvidos na Secretaria Municipal de Educação – CEI Dr. Romão Trauczynski, em razão do afastamento de 
Lilian Bernadete de Oliveira decorrente da licença maternidade.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelos serviços prestados, o (a) contratado(a) receberá a importância de R$ 1.412,01 (mil setecentos quatrocentos 
e doze reais com um centavo) mensais, devendo o valor ora pactuado, ser majorado, na mesma data, sempre que houver reajuste aos 
servidores públicos municipais.
Parágrafo único – De acordo com o parágrafo 4º do Art. 7º da Lei complementar nº 075, de 17 de dezembro de 2003, a importância men-
cionada no caput desta cláusula, é decorrente do vencimento inicial previsto para o cargo e nível para o qual o contratado é admitido para 
substituir (quando for o caso), desde que possua a mesma habilitação do titular.
CLÁUSULA TERCEIRA: O presente contrato é por prazo determinado, tendo início em 04/05/2022 e encerrando-se em 03/06/2022.
CLÁUSULA QUARTA: Os encargos decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
CLÁUSULA QUINTA: Se o CONTRATANTE rescindir o presente contrato antes do prazo pactuado, por motivo de conveniência administrativa, 
pagará ao CONTRATADO nos termos do § 2.º do Art. 13 da Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, a importância correspondente à metade 
do que lhe caberia referente ao restante do contrato.
CLÁUSULA SEXTA: Se a extinção do contrato for mediante iniciativa do CONTRATADO, este deverá com fundamento no § 1º do Art. 13 da 
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Lei nº 3.796, de 26 de junho de 2.002, comunicar com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, importando tal ato, numa indenização 
aos cofres públicos, correspondente à metade do valor que lhe caberia até o final do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: Este contrato é celebrado com fundamento na Lei n° 3.796, de 26 de junho de 2002, aplicando-se ao contrato, suple-
mentarmente, no que couber, as regras definidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o Foro da Comarca de Rio do Sul (SC), para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato. E por assim 
estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
CLÁUSULA NONA: O CONTRATADO consente que a CONTRATANTE tome decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e contratuais, 
bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, 
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, bem como publicação no sítio virtual da controladora e no 
Diário Oficial dos Municípios, a fim de que surta os devidos efeitos legais.

Rio do Sul (SC), 02 de maio de 2022.
JOSE LUIZ DO NASCIMENTO ROSINEIDE DA SILVA SANTOS LEANDRO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda Interino Contratado (a)

LEI COMPLEMENTAR N. 496, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3870307

LEI COMPLEMENTAR Nº 496, de 27 de abril de 2022.

Altera a tabela do art. 313 da Lei Complementar n˚ 163, de 12 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do município de Rio 
do Sul e dá outras providências, referente as edificações de uso religioso.

O Prefeito de Rio do Sul faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1˚ Altera a tabela do art. 313 da Lei Complementar n˚ 163, de 12 de dezembro de 2006, referente as edificações de uso religioso, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 313. …

[…] […] […] […]

Uso
Religioso

Igrejas e locais de culto

01 vaga para cada 100,00 m² de 
área de culto, sendo no mínimo 10 
vagas.
01 vaga para embarque e desem-
barque.

Centro Paroquial Comunitário

01 vaga para cada 100,00 m² de 
área construída, sendo no mínimo 
10 vagas.
01 vaga para embarque e desem-
barque.

[…] […] […] […]

[…].” (NR)

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO
27 de abril de 2022

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito do Município de Rio do Sul

PORTARIA N. 0361/DGP
Publicação Nº 3870112

PORTARIA N. 0361/DGP

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do artigo 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art..1º Alterar, a partir de 01 de março de 2022, o percentual da gratificação paga a servidora LUCIANE ADELAIDE DA ROCHA SCHNEIDER, 
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ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, designada para atuar como Diretora de Unidade Educacional de “Pequeno Porte” 
da Rede Pública Municipal – Centro Educacional Guilherme Butzke, em face da quantidade de alunos atualmente matriculados na Unidade 
Educacional, sendo tipificado como “Médio Porte”, fazendo jus além da remuneração de seu cargo efetivo, a uma gratificação mensal no 
percentual de 45% do seu vencimento base, em cumprimento ao artigo 10 da Lei Complementar n. 75 de 20 de novembro de 2001 e suas 
alterações.

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

Rio do Sul, 28 de abril de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino
Crf

PORTARIA N. 0487/DGP
Publicação Nº 3868256

PORTARIA N. 0487/DGP

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catari-
na, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março 
de 2017,

RESOLVE:
Art.1º Remover de Ofício, para o Centro de Educação Infantil Ulrich Hubsch, a partir de 07 de fevereiro de 2022, a servidora TEREZINHA 
FRANCIELE DOS SANTOS PESSOA CAMPOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Infantil, 40 horas sema-
nais, designada para exercer a função de direção escolar, lotada no Centro de Educação Infantil Franscisco Fleisner, em conformidade com 
o Artigo 41, inciso II, paragrafo 2º da Lei Complementar n. 309, de 01 de dezembro de 2015.

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

Rio do Sul, 29 de abril de 2022.

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino
Crf

PORTARIA N. 0489/DGP
Publicação Nº 3868275

PORTARIA N. 0489/DGP

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catari-
na, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março 
de 2017,

RESOLVE:
Art.1º Remover de Ofício, para o Centro de Educação Infantil Franscisco Fleisner, a partir de 07 de fevereiro de 2022, a servidora ROSANE 
BRUGGMANN, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, 40 horas semanais, lotada no Centro de Educação Infantil Ulrich 
Hubsch, em conformidade com o Artigo 41, inciso II, paragrafo 2º da Lei Complementar n. 309, de 01 de dezembro de 2015.

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

Rio do Sul, 29 de abril de 2022.

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino
Crf
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PORTARIA N. 0490/DGP
Publicação Nº 3868282

PORTARIA N. 0490/DGP

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catari-
na, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 6.053, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto n. 6.070 de 06 de março 
de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º Remover, para o Centro Educacional Prefeito Luiz Adelar Soldatelli, a partir de 18 de abril de 2022, a servidora VERA LUCIA ALE-
XANDRE, matrícula n.2472791-1, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, em conformidade com o Artigo 41, inciso IV, da Lei Complementar n. 309, de 01 de dezembro de 2015.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Rio do Sul, 29 de abril de 2022.

JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda interino
Crf

PORTARIA N.0494/DGP
Publicação Nº 3868644

PORTARIA N. 0494/DGP

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Artigo 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Designar, o servidor PAULO HENRIQUE BECKER, matricula 31553478-2, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Admi-
nistrativo para, a partir de 02 de maio de 2022, atuar como Chefe de Divisão de Desenvolvimento Profissional, na Secretaria Municipal de 
Administração e Fazenda, com opção pela remuneração do cargo comissionado, fundamentado no Artigo 13, da Lei Complementar n. 401 
de 22 de agosto de 2018 e Artigo 56, da Lei Complementar n. 309 de 01/12/2015.

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

Rio do Sul, 03 de maio de 2022.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Fazenda Interino
Srv

TOMADA DE PREÇOS Nº 064/2022
Publicação Nº 3868861

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5A5DEA6DE797673A309C76D8B3C0FA40254B99B0
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 064/2022

O Município de Rio do Sul/SC, por meio da Secretaria de Infraestrutura, torna público que fará realizar na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Rio do Sul, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, sob coordenação 
da Comissão de Licitações, licitação sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, execução indireta do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objeti-
vando a contratação empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização 
viária da rua São Francisco - bairro Progresso - Rio do Sul/SC, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
Lei Federal nº 123/2006 com suas alterações e pelas normas e condições deste edital e pelas especificações contidas nos anexos.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados para verificação, no Departamento de Licitações do Município, no endereço 
constante no preâmbulo deste, no horário de expediente da Prefeitura Municipal.
Os interessados em adquirir o edital e seus anexos poderão fazê-lo pelo site: www.riodosul.sc.gov.br no menu autoatendimento - licitações 
ou pelos endereços eletrônicos: odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br / franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br.

http://www.riodosul.sc.gov.br/
mailto:odirlei.farinea@riodosul.sc.gov.br
mailto:franciele.lippel@riodosul.sc.gov.br
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1 – DAS DATAS, DO LOCAL E DOS HORÁRIOS

1.1. Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues e protocolados até as 08h30min do 
dia 20/05/2022, no Departamento de Licitações da Prefeitura, localizada na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, na cidade de Rio do Sul/SC;

1.2. A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta comercial, dar-se-á às 09h00min do dia 20/05/2022, no endereço supra-
mencionado, na Sala de Reuniões do prédio central.

JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ
Prefeito Municipal

DANIEL PASA
Secretário Municipal de Infraestrutura
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DECRETO Nº 10.798, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869421

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 732C2102D9EBF5FAF2A784F32D5106BAA476CBC2

 

 

 

DECRETO N° 10.798, de 03 de maio de 2022. 
 
 
"HOMOLOGA PROCESSO DE EDITAL DA 
CHAMADA PÚBLICA Nº 043/2022, DE 07/04/2022”. 
 
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições legais, previstas no Art. 37, 
inciso VI, da Lei Orgânica do Município e com fundamento 
no da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,  

DECRETA: 
 
 
Art.1° -  Fica homologado o processo de Edital da Chamada Pública nº 043/2022, de 07/04/2022. 
 

Parágrafo único -   Dispensa de Processo Licitatório, com base no Art. 14, § 1º, da Lei 
nº 11.947/2009, para a aquisição de Gêneros Alimentícios da    
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE).  

 
                Credenciados:        Alexandre Schvambach  
                                               Selmo Schvambach  

Associação de Produtores Orgânicos do Planalto, Vale do Itajaí e 
Litoral Catarinense – Ecofrutas  
Cooperação – Cooperativa Agrícola Familiar Serra Taboão  
 

 
Art. 2º -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
                
      GABINETE DO PREFEITO 
  03 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
  JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 
               Prefeito do Município de Rio do Sul 
 
 JAIRO 

WEHMUTH 
JUNIOR:85
110450900

Assinado de forma 
digital por JAIRO 
WEHMUTH 
JUNIOR:85110450
900 
Dados: 2022.05.03 
13:08:06 -03'00'

JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH 
THOME:05421524957

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH THOME:05421524957 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM 
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE 
EDUARDO ROTHBARTH THOME:05421524957 
Dados: 2022.05.03 13:24:57 -03'00'
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DECRETO Nº 10.799, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872138

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 149686B8A3795B34D4FB032603F81A50EB8DEA4D

 

 

 

DECRETO Nº 10.799, de 03 de maio de 2022. 
 
 
“HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022/SEDUC, DE 
13.04.2022” 
 
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o Artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei complementar Federal nº 123/2006, /2020 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 

10.511, de 21 de dezembro de 2021, e Decreto nº 10.545, de 20 de janeiro de 2022, o 
resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022/SEDUC, de 13.04.2022, cujo 
resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também 
autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes: 

 
  
 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP 
 JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA. 
 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO 
03 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 
Prefeito do Município de Rio do Sul 
 
                                        
 

JAIRO 
WEHMUTH 
JUNIOR:85
110450900

Assinado de forma 
digital por JAIRO 
WEHMUTH 
JUNIOR:85110450
900 
Dados: 2022.05.03 
13:08:34 -03'00'

JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH 
THOME:05421524957

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH THOME:05421524957 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM 
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE 
EDUARDO ROTHBARTH THOME:05421524957 
Dados: 2022.05.03 13:27:21 -03'00'
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          ANEXO AO DECRETO Nº 10.799/2022 
 
 
Pregão Eletrônico     Nº 037/2022/SEDUC, de 13.04.2022 
 
 
Objeto da Licitação:  

 
 

  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, PARA ATENDER AS 
UNIDADES EDUCACIONAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE RIO DO SUL. 

 
 
Decisão:         Pelo critério de menor preço por lote, o pregoeiro declarou vencedores os 
                        licitantes: 
 
  E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP 
  JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA. 
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DECRETO Nº 10.800, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870226

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 723FC63238027AB941B88A3BC1C23C07A6EB99E3

 

 

 

DECRETO Nº 10.800, de 03 de maio de 2022. 
 
 
“HOMOLOGA RESULTADO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO EDITAL DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022, DE 18.04.2022”. 
 
O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com o Artigo 37, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, e com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei complementar Federal nº 123/2006/2020 e 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Fica homologado, de acordo com o parecer do pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 

10.511, de 21 de dezembro de 2021, e Decreto nº 10.545, de 20 de janeiro de 2022, o 
resultado do Edital de Pregão Eletrônico nº 044/2022, de 18.04.2022, cujo resumo está 
representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a 
Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos licitantes: 

 
  
 TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO 
 LTDA.  
  
  
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO 
03 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ 
Prefeito do Município de Rio do Sul 
                                   
 
 

JAIRO 
WEHMUTH 
JUNIOR:851
10450900

Assinado de forma 
digital por JAIRO 
WEHMUTH 
JUNIOR:85110450900 
Dados: 2022.05.03 
13:07:24 -03'00'

JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH 
THOME:05421524957

Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO 
ROTHBARTH THOME:05421524957 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM 
BRANCO, ou=11825802000157, cn=JOSE 
EDUARDO ROTHBARTH THOME:05421524957 
Dados: 2022.05.03 13:29:21 -03'00'
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           ANEXO AO DECRETO Nº 10.800/2022 
 
 
Pregão Eletrônico     Nº 044/2022, de 18.04.2022 
 
 
Objeto da Licitação:  

 
 

  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA 
PARA MANUTENÇÕES DE PONTES E DIVERSAS, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E 

  AGRICULTURA DE RIO DO SUL. 
    
 
Decisão:         Pelo critério de menor preço por item, o pregoeiro declarou vencedor o 
                        licitante: 
 
 
  TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS COLORADO 
  LTDA.  
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Rio dos Cedros

Câmara muniCipal

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°002.2022 -TELEFONIA FIXA E SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET VIA 
FIBRA ÓPTICA

Publicação Nº 3871638

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 1661/2022 (renovação)

Pelo presente instrumento particular, de um lado FLORIANI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
licenciada pela ANATEL através do Ato nº 1606/2010, termo nº 173/2010, situada na Avenida Tiradentes, 212, sala 02, Centro, na cidade 
de Rio dos Cedros/SC, inscrita no CNPJ sob o n° 10.450.535/0001-18, doravante denominada PRESTADORA, e de outro, denominada ASSI-
NANTE a pessoa física ou jurídica descrita a seguir:

Nome Completo: RIO DOS CEDROS CAMARA DE VEREADORES CPF/CNPJ: 83.497.602/0001-23

Endereço: RUA JORGE LACERDA Bairro: CRUZEIRO

Cidade: RIO DOS CEDROS UF: SC CEP: 89121-000

As partes acima identificadas, têm entre si, justo e contratado, que será regido pelas cláusulas a seguir, sem prejuízos às normas da ANATEL 
(Agência Nacional de Telecomunicações) e demais dispositivos da legislação vigente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

0.1 O presente contrato tem por objeto a prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) pela PRESTADORA da porta de acesso à 
internet banda larga ao ASSINANTE, no(s) endereço(s) solicitado(s) pelo ASSINANTE supra indicado(s). A PRESTADORA irá disponibilizar os 
serviços contratados levando-se em conta o estudo prévio de viabilidade técnica.
0.2 O prazo para iniciar a prestação dos serviços pela PRESTADORA é até 05 (cinco) dias, contados da assinatura deste;
0.3 Os serviços serão prestados ao ASSINANTE de forma ininterrupta, 24 (vinte e quatro) horas por dia, incluindo-se sábados, domingos e 
feriados, a partir da data de sua ativação até o término deste contrato, ressalvadas as interrupções provocadas por falhas independentes 
da vontade da PRESTADORA, como manutenções técnicas e ou operacionais que exijam o desligamento temporário do sistema, ações de 
terceiros que impeçam a prestação dos serviços, casos fortuitos ou de força maior;

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES DE ASSINATURA

1.1 Os equipamentos internos não serão cobrados e irão operar em regime de comodato, sem custo para o cliente;

1.2 Pela assinatura ( valor cobrado mensalmente, pela disponibilidade dos serviços, independente do volume de tráfego utilizado) será co-
brado o valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) mensais acrescidos dos valores de bilhetagem referentes ao uso do sistema de telefonia 
fixa. Esses valores especificados no item 2.3 serão cobrados através de documento de cobrança, a partir da ativação do serviço, e serão 
enviados conforme acordado entre as partes

1.3 Os serviços do presente instrumento serão prestados ou fornecidos pela PRESTADORA de acordo com as especificações abaixo indica-
das.

INTERNET CORPORATIVA2 Download 100mbps / Upload 
100mbps Valor: R$ 180,00

IP FIXO PJ Ip fixo pessoa juridica Valor: R$ 20,00

TELEFONE FIXO Franquia ilimitada para ligações 
locais Valor: R$ 9,90

MINUTO FIXO DDD47 R$ 0,20 por minuto fracao 30seg
MINUTO FIXO LDN R$ 0,30 por minuco fração 30seg
MINUTO MOVEL DDD47 R$ 0,79 por minuto fração 30seg
MINUTO MOVEL LDN R$ 0,99 por minuto fração 30seg

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSINANTES

2.1 Constituem DIREITOS do ASSINANTE:
a) Ao tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do serviço;
b) À inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, respeitadas as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 
telecomunicações;
c) Ao conhecimento prévio de toda e qualquer alteração nas condições de prestação do serviço;
d) Ao cancelamento ou interrupção do serviço prestado, a qualquer tempo e sem ônus adicional;
e) Ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela PRESTADORA;
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2.2 É permitido ao ASSINANTE, mediante solicitação à PRESTADORA com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e desde que 
haja viabilidade técnica, a migração do plano contratado (velocidade) pelo qual optou no ato da contratação do serviço.
2.3 O ASSINANTE poderá solicitar formalmente a alteração de endereço de instalação, nesta hipótese de solicitação, o atendimento a tal 
ficará condicionado a estudos de viabilidade técnica e disponibilidade por parte da PRESTADORA.
2.4 Constituem DEVERES do ASSINANTE:
a) Permitir acesso da PRESTADORA, ou de terceiros que esta indicar sempre que necessário, no local da instalação para fins de manutenção 
ou substituição de equipamentos;
b) Preservar-se contra a perda de dados, invasão de rede e outros eventuais causados pela utilização da Internet, não cabendo á PRESTA-
DORA qualquer responsabilidade pela segurança de rede e dados do ASSINANTE;
c) É proibido ao ASSINANTE ceder, transferir ou disponibilizar a prestação de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), contratado com 
a PRESTADORA a terceiros, quer seja por cabo, rádio ou qualquer outro meio de transmissão, sob pena de rescisão do presente contrato;

d) O ASSINANTE é responsável e obriga-se a responder e a indenizar a PRESTADORA e/ou terceiros por quaisquer danos, ações judiciais, 
processos administrativos, custos e despesas que forem decorrentes, do uso indevido, abusivo e/ou ilegal dos serviços;
e) NÃO utilizar os serviços para Spamming, propagandas ou mensagens enviadas com múltiplas cópias para usuários que não optaram 
pelo seu recebimento, independentemente de virem nelas registradas a opção de exclusão da lista de endereços do remetente indesejado.

CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA

3.1 Constituem DIREITOS da PRESTADORA, além dos previstos na Lei n.º 9.472/97, na regulamentação pertinente e os discriminados no 
termo de autorização para prestação do serviço:
a) Empregar equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam;
b) Contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço;
3.2 A PRESTADORA poderá, a seu critério, conceder descontos, realizar promoções, reduções sazonais e reduções em períodos de baixa 
demanda, entre outras, desde que o faça de forma não discriminatória e segundo critérios objetivos.
3.3 A PRESTADORA deve manter um centro de atendimento telefônico para seus ASSINANTES,
3.6 Em caso de interrupção ou degradação da qualidade do serviço, a PRESTADORA deve descontar da assinatura o valor proporcional aos 
dias em que houve a interrupção.
Parágrafo único: A PRESTADORA não será obrigada a efetuar o desconto se a interrupção ou degradação do serviço ocorrer por motivos de 
caso fortuito ou de força maior, cabendo-lhe o ônus da prova.
3.7 A necessidade de interrupção ou degradação do serviço por motivo de manutenção, ampliação da rede ou similares por período superior 
a 12horas deverá ser amplamente comunicada aos ASSINANTES que serão afetados, com antecedência mínima de sete dias.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 O não pagamento pelo ASSINANTE de qualquer parcela do preço da adesão e/ou mensalidade de assinatura na data de seu respectivo 
vencimento sujeitará o ASSINANTE, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, ao pagamento de multa pecu-
niária de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, acrescida de mora diária de 0,16% a partir do dia seguinte ao do vencimento até a 
data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

5.1 Por denúncia, por interesse de quaisquer das partes, independente de justificativa, mediante aviso prévio e formalizado à outra parte 
caso haja interesse em programação da data para o cancelamento dos serviços e extinção do presente contrato.
5.2 Por rescisão, pela inobservância de disposições legais pelas partes, bem como por descumprimento pelas partes de quaisquer das 
obrigações neste contrato avençadas, e ainda comercialização ou cessão dos serviços contratados a terceiros pelo ASSINANTE sem prévia 
anuência da PRESTADORA, além de qualquer forma de uso dos serviços de maneira fraudulenta, ou ilegal pelo ASSINANTE com o propósito 
de prejudicar terceiros ou à própria PRESTADORA, respondendo o ASSINANTE pelas perdas e danos ao lesado.
5.3 O serviço quando prestado com equipamentos de Radiação Restrita no termos do Regulamento Anexo à Resolução ANATEL 506/2008 
tem caráter secundário, sem proteção a interferências podendo ser degradado ou mesmo interrompido. Nesse caso, o presente contrato 
poderá ser considerado rescindido sem que tal fato possa implicar em feito indenizatório de qualquer espécie. Parágrafo único: O serviço nas 
características da cláusula anterior requer visada direta à base da PRESTADORA, que pode ser comprometida pelo crescimento de árvores, 
construções, etc. Nesse caso, não havendo alternativa para o restabelecimento do serviço ficará este contrato rescindido sem que tal fato 
possa implicar em feito indenizatório de qualquer espécie.
5.4 Por determinação legal, ou por ordem emanada da autoridade competente que determine a suspensão ou supressão da prestação dos 
serviços objeto deste contrato, ou caso cancelada a Autorização do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), concedida à PRESTADORA 
pelo órgão federal competente, hipótese em que a PRESTADORA ficará isenta de qualquer ônus.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro da comarca da ci-
dade de Timbó/SC, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, declarando ainda, não estarem assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou 
outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas 
que anuíram juntamente.

PRESTADORA:
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ASSINANTE:

Rio dos Cedros-SC, 16 de março de 2022.

-------------------------------------------------------------------- _
FLORIANI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME

TESTEMUNHA: TESTEMUNHA:

_ _
Nome: Nome:
CPF: CPF:

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N. 02/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA 
FIXA E SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA

Publicação Nº 3870300

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N. 02/2022

1 - DO OBJETO: O presente processo licitatório tem como objeto Prestação de Serviço de Telefonia Fixa e Serviço de sinal de Internet via 
fibra óptica para a Câmara Municipal de Rio dos Cedros, conforme os itens abaixo descritos: 1) prestação de Serviço de Telefonia Fixa local 
(franquia ilimitada), ligações fixo área 47, fixo longa distância, móvel área 47 e móvel longa distância; 2) prestação de serviços de sinal de 
internet, IP fixo corporativo, link via Fibra Óptica com 100 (cem) Mbps (download) e 100 (cem) Mbps (updownload, bem como todos os 
equipamentos de recepção do sinal, manutenção, atualização e assistência técnica deste serviço.

2 - CONTRATADA/EXECUTOR: FLORIANI SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n. 10.450.535/0001-18, situada na Avenida Tiradentes, 212, sala 02, Bairro Centro, Rio dos Cedros/SC – CEP 89121-000.

3 – PREÇO/VALOR GLOBAL: R$ 2.518,80 (dois mil quinhentos e dezoito reais e oitenta centavos), dividido em 12 parcelas mensais de R$ 
209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), acrescido dos valores com ligações fixo área 47 – R$ 0,20 (vinte centavos) o minuto, 
fixo longa distância – R$ 0,30 (trinta centos) o minuto, móvel área 47 – R$ 0,79 (setenta e nove centavos) o minuto e móvel longa distância 
– R$ 0,99 (noventa e nove centavos) o minuto.

4 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Compatível com os preços praticados no mercado, sendo a única empresa que fornece serviços de sinal de 
internet e telefonia fixa na cidade de Rio dos Cedros/SC.

5 – FUNDAMENTO LEGAL: inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018.

6- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Necessidade do sinal de internet devido a utilização da mesma para trabalhos com programas de 
gestão, atualização do portal, realização das sessões online, além de trabalho de atendimento aos cidadãos como ouvidoria e transparência.

7 - JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: Valor do serviço prestado abaixo do limite legal, conforme o disposto no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

8 - JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Se trata de empresa idônea, prestando serviços anteriormente à Contratante. Ade-
mais, se trata de única empresa que presta serviços no fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa na cidade de Rio dos Cedros/SC.

9 - DA VIGÊNCIA: A vigência do presente processo licitatório será de 16 de março de 2022 até 16 de março de 2023, podendo ser prorro-
gado nos moldes da Lei federal n. 8.666/93.

10 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros para a efetivação do presente processo licitatório, estão compreendidos no 
Orçamento de 2021, sendo utilizados recursos ordinários, observados os preceitos legais e promovido o correto empenhamento e liquidação 
de despesas pelo Setor Contábil.

11 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: O contrato decorrente deste certame poderá sofrer alterações por meio de termo aditivo, nos termos da lei, 
aplicando-se no que couber a Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas e aplicáveis à espécie.

Rio dos Cedros, 15 de março de 2022.

ALTAIR GILDO LENZI
Presidente
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Rio Fortuna

prefeitura

RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Publicação Nº 3869186

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA

EXTRATO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 028/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
OBJETO: Contratação de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a execução de obras de infraestrutura urbana com 
pavimentação asfáltica no trecho 02 da Rua Nilus Effting, e na Rua Antônio Gregório Heidemann e trecho 03 da Rua Nilus Effting, no Mu-
nicípio de Rio Fortuna.
VENCEDOR: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR GLOBAL HOMOLOGADO/ADJUDICADO:
R$ 1.090.844,25 (um milhão e noventa mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2022
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 03/05/2022
Rio Fortuna/SC, 03 de maio de 2022.
NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 057/2022
OBJETO: Contratação de prestação de serviços, com fornecimento de materiais, para a execução de obras de infraestrutura urbana com 
pavimentação asfáltica no trecho 02 da Rua Nilus Effting, e na Rua Antônio Gregório Heidemann e trecho 03 da Rua Nilus Effting, no Mu-
nicípio de Rio Fortuna.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA
CONTRATADO: BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR: R$ 1.090.844,25 (um milhão e noventa mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
DATA DO CONTRATO: 03/05/2022
VIGÊNCIA: 18 meses
Rio Fortuna/SC, 03 de maio de 2022.
NERI VANDRESEN
Prefeito Municipal
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Rio Negrinho

prefeitura

DECRETO N° 14755 - DE 19 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871397

RETIFICA O DECRETO Nº 12918 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, QUE APROVA PROJETO DO LOTEAMENTO MAAHS, DE PROPRIEDADE DE 
CLEITON ROBERTO MAAHS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo artigo 96 
da Lei Orgânica Municipal, com fundamento na Lei Complementar nº 35/2006 e suas alterações, Lei nº 74/2012 e suas alterações, e de 
conformidade com o disposto no art. 12 e no art. 28 da Lei Federal nº 6.766/1979, e considerando a reaprovação do projeto urbanístico 
alterado do Loteamento Maahs;

DECRETA

Art. 1º - Fica retificado, o Art. 2º, o Art. 3º e o Art. 8º do Decreto nº 12.918 de 28 de setembro de 2017, que aprova projeto do Loteamento 
Maahs, de propriedade de Cleiton Roberto Maahs, e dá Outras Providências, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - O LOTEAMENTO MAAHS, de propriedade de CLEITON ROBERTO MAAHS, cujo imóvel a ser loteado está matriculado sob o nº 11.367 
no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Negrinho, com área total de 16.966,26m², distribuída da seguinte forma:
Área total do imóvel de matrícula nº 11.367 16.966,26 m²
Área total loteada 16.966,26 m²
Nº total de lotes 29 lotes
Área total de lotes 10.250,77 m²
Área de abertura de ruas 4.002,55 m²
Área verde 1.160,00 m²
Área Institucional - comunitária 1.536,12 m²
Área total de destinação pública 6.698,67m²

Art. 3º - Ficam integradas ao domínio e patrimônio público municipal, desde a data de registro do loteamento no Cartório de Registro de 
Imóveis, nos termos da Lei Municipal nº 074/2012 e suas alterações, Lei Complementar nº 35/2006 e Lei Federal nº 6.766/1979, as áreas 
de terras destinadas à implantação de equipamentos comunitários, área verde e sistema de circulação, a seguir mencionadas:

I – LOTEAMENTO MAAHS (Matrícula 11.367)

a) um terreno com área de 1.160,00 m² destinado como ÁREA VERDE, conforme projeto e memorial descritivo.
b) um terreno com área de 1.536,12 m² destinado como ÁREA INSTITUCIONAL COMUNITÁRIA, conforme projeto urbanístico alterado e 
memorial descritivo.
(...)

Art. 8º - São partes do processo de Aprovação do Loteamento Maahs, além deste Decreto, todos os projetos e documentos mencionados 
e devidamente aprovados, Parecer Técnico de Aprovação Final, Certidões nº 491/2017 e nº 492/2017, Termo de Ciência de Serviços de 
Infraestrutura a serem executados no loteamento, Parecer Técnico de Reaprovação do Projeto Urbanístico Alterado e Certidão nº 205/2022.

Art. 2º - Permanecem inalterados e em vigor os demais artigos do Decreto nº 12.918/2017.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 19 de abril de 2022.

CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal
MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos
MÁRCIA TEREZINHA PSCHEIDT - Secretária de Planejamento e Meio Ambiente

DECRETO N° 14768 - DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871414

INSTITUI A PROMOÇÃO NATAL ENCANTADO 2022 NO MUNICÍPIO
DE RIO NEGRINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo art.96 
da Lei Orgânica Municipal e da Lei nº 3513 de 17 de agosto de 2021, que Institui a Promoção "Natal Encantado" e Demais Campanhas 
Promocionais no Município de Rio Negrinho e dá outras providências;
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DECRETA

Art. 1º - Fica instituída no Município de Rio Negrinho a promoção �Natal Encantado 2022�, com objetivo de divulgar o potencial econô-
mico, cultural e turístico da comunidade Rionegrinhense, visando ainda aumentar a conscientização e sustentabilidade em torno do meio 
ambiente.

Art. 2º - A “PROMOÇÃO NATAL ENCANTADO 2022� é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, aberta a toda a comunidade.

Art. 3º - Para participar cada cidadão deverá levar aos postos de arrecadação credenciados, no mínimo 05 garrafas pet de qualquer tama-
nho, lavadas e sem rótulo e trocar por um cupom.

Art. 4º - Esta promoção é válida para 2022 e o sorteio será realizado conforme especificações abaixo:

I - Os sorteios serão realizados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2022, transmitido nas mídias sociais na presença de au-
toridades.

II - Cada cidadão deverá preencher corretamente o cupom com seu nome e demais dados solicitados.

III - Serão sorteados entre os participantes os prêmios arrecadados e doados por empresas e comércio local e regional.

IV - Os participantes poderão concorrer com quantos cupons quiserem, só podendo, entretanto, ganhar apenas 01 (uma) vez, caso o par-
ticipante seja sorteado mais de 01 (uma) vez, fica valendo apenas a premiação da primeira vez em que foi sorteado.

Art. 5º - Não serão consideradas garrafas válidas para receber cupons, as peças que não estejam de acordo com o solicitado no cupom ou 
não atendam a quaisquer requisitos previstos no presente regulamento.

Art. 6º - Os sorteados receberão seus prêmios através da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, sendo que o prêmio é pessoal e intransfe-
rível.

Art. 7º - A divulgação dos resultados desta promoção será feita por meio de um contato dos organizadores da promoção com o ganhador 
e por anúncio nas Mídias e Redes Sociais.

Art. 8º - As crianças ganhadoras deverão estar acompanhadas de um adulto responsável, no ato do recebimento da premiação.

Art. 9º - A responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, junto aos ganhadores se encerra no momento da entrega dos prêmios 
aos devidos ganhadores.

Art. 10 - É vedado ao participante ganhador à solicitação de troca do prêmio por qualquer outro.

Art. 11 - Os participantes, desde já, concordam que a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, fica autorizada a utilizar o nome, imagem e voz 
na divulgação do (s) resultado (s) desta promoção, em qualquer meio de comunicação que bem desejar, sem que isso implique qualquer 
tipo de ônus à Prefeitura Municipal de Rio Negrinho ou qualquer outra empresa participante da organização, administração ou divulgação 
desta ação.

Art. 12 - Casos omissos ou eventuais dúvidas decorrentes desta promoção serão julgados por uma comissão formada por um representante 
da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho e da Fundação Municipal de Cultura, cuja decisão, será submetida ao responsável. E as reclamações, 
devidamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas ao PROCON local.

Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 28 de abril de 2022.

CAIO CESAR TREML – Prefeito Municipal

MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos

GILSON LUIS KOLENEZ – Secretário de Desenvolvimento Econômico

PORTARIA N° 26178 - DE 14 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871435

RESCINDE A PEDIDO O TERMO DE COMPROMISSO
DE ESTAGIÁRIOS QUE MENCIONA

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas que lhe são conferidas pelo in-
ciso XVII do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei n° 976 de 01/07/97, alterada pela Lei n° 1262 de 12/05/2000 e 
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Lei no 2058/2009 e considerando a desistência espontânea dos estagiários, através dos requerimentos protocolados sob n° 3149/2022, 
3277/2022, 3410/2022 e 3462/2022;

RESOLVE

RESCINDIR a pedido, nos termos da Lei n° 976/97 alterada pela Lei n° 1262 de 12/05/2000 e Lei no 2058/2009, o Termo de Compromisso 
dos estagiários a seguir mencionados:

ALINE DOS SANTOS CARDOSO, matrícula n° 45528-1, aluna do Centro Universitário Leonardo da Vinci - UNIASSELVI, admitida através da 
Portaria n° 25301 de 07 de maio de 2021, atuando com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais na EMEB Professora Selma Teixeira 
Graboski, do Departamento de Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 07/04/2022.

LAÍS FUERST PACHECO, matrícula nº 45419-1, aluna da Universidade do Contestado - UnC, admitida pela Portaria nº 25113 de 09 de fe-
vereiro de 2021, atuando com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais no CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a contar de 11/04/2022.

NICOLAS DE LIMA BRANCO, matrícula n° 10649-1, aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, admitido através da Portaria n° 25796 
de 02 de dezembro de 2021, atuando com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais no Centro Integrado de Saúde – CIS, da Secretaria 
Municipal de Saúde, a contar de 11/04/2022.

PATRÍCIA RONSBERGER, matrícula nº 10607-1, aluna da Universidade do Contestado - UnC, admitida através da Portaria nº 25113 de 09 de 
fevereiro de 2021, atuando com a carga horária de 30 (trinta) horas semanais na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 04/04/2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
Rio Negrinho, 14 de abril de 2022.

CAIO CESAR TREML - Prefeito Municipal

MARISTELA BRINIAK - Secretária de Administração e Recursos Humanos

RAFAEL SCHROEDER - Secretário de Saúde

SANDRA MARA BRAMBILLA HACKE - Secretária de Educação

MARCELI KRUGER - Secretária de Assistência Social

PORTARIA N° 26213 - DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871444

DESIGNA SERVIDOR SUBSTITUTO COMO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Nº 131/2019.

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições privativas que lhe são conferidas pelo art. 96 da Lei 
Orgânica Municipal, e conforme o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, adotada na forma do art. 193 da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

DESIGNAR com base na Lei n° 8666/93, a servidora CARINE CLARICE SCHROEDER RODRIGUES, matrícula n° 2092-1, ocupante do cargo 
de Chefe de Gabinete do Prefeito, como representante da Administração Municipal, na execução do Contrato nº 131/2019, cujo objeto trata 
da prestação de serviços de otimização de receitas e despesas municipais por meio de plataforma digital na modalidade de software com 
apoio técnico especializado em finanças municipais, incluindo hospedagem em nuvem e consultoria, em substituição ao servidor Luiz Alberto 
Wiese, com as seguintes atribuições:

I - Acompanhamento e fiscalização da execução do mencionado contrato;
II - Recebimento provisório e definitivo do objeto contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO,
EM 27 DE ABRIL DE 2022.

CAIO CESAR TREML – Prefeito Municipal

MARISTELA BRINIAK – Secretária de Administração e Recursos Humanos
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RESOLUÇÃO N° 07/2022 CME
Publicação Nº 3871377

RESOLUÇÃO Nº 07/2022 - CME – Regulamenta e APROVA A PROPOSTA DE ATIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE RIO NEGRINHO, da 
Rede Municipal de Ensino.
Regulamenta e APROVA A PROPOSTA DE ATIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE RIO NEGRINHO, da Rede Municipal de Ensino.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NEGRINHO - SC, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento às disposições conti-
das na, Resolução Nº 50 de 2011, artigo 7º, II, Lei 1526 de 25 de março de 2003, artigo 14, artigo 15 de I a IX, artigo 16, Parágrafo Único 
e Decreto Nº 13899 de 16 de março de 2020, DECRETO N° 13946 de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas de urgência junto a 
administração pública municipal para combater a PANDEMIA CORONAVÍRUS – COVID-19. Portanto, considerando a necessidade de rever e 
consolidar normas para o Sistema Municipal de Ensino no Município de Rio Negrinho - SC, conforme decisão da Plenária ocorrida no dia 25 
de abril de 2022, on-line, utilizando a ferramenta goog meet.
RESOLVE:
CAPÍTULO I
PROPOSTA DE ATIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE RIO NEGRINHO, da Rede Municipal de Ensino.
Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação aprecia e aprova A PROPOSTA DE ATIVIDADE ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE RIO NEGRINHO, 
para todas as Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARLI APARECIDA NORONHA DA SILVA TEZZA
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Rio Negrinho – SC, 25 de abril de 2022.

TOMADA DE PREÇOS N° 057/2022
Publicação Nº 3869829

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2022 – TOMADA DE PREÇOS

O Município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, na forma da Lei nº 8.666/93, COMUNICA que se acha aberto até as 09:00 horas do 
dia 19 de maio de 2022, Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços para EXECUÇÃO DE OBRAS, PELO SISTEMA DE EMPREI-
TADA GLOBAL, DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE NATURAL DORVALINO DEPIN, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VOLTA GRANDE, INTERIOR DO 
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - SC, com recursos oriundos de Emenda Impositiva Lei 18.055/2020 – LOA 2021 do Governo do Estado de 
Santa Catarina. As propostas e documentação habilitadora deverão ser protocoladas no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, sito à 
Av. Richard Schweitzer de Albuquerque, 200, Centro Cívico, até o horário acima, para abertura a partir deste mesmo horário, tendo por local 
a sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, no mesmo endereço. O Edital está disponível no link: http://rionegrinho.atende.
net. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho, durante o horário 
de expediente. Demais informações pelo fone (47) 3646-3648/3646-3636.
Rio Negrinho, 26 de abril de 2022
CAIO CESAR TREML
Prefeito Municipal

http://www.rionegrinho.sc.gov.br/
http://www.rionegrinho.sc.gov.br/
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Samae - rio neGrinho

EXTRATO DE PUBLICAÇÕES SAMAE 2022
Publicação Nº 3869312

PORTARIA Nº 2.152 DE 29 DE ABRIL DE 2022 - CONCEDE FÉRIAS AOS SERVIDORES QUE MENCIONA.
PORTARIA Nº 2.153 DE 03 DE MAIO DE 2022 - ACATA DESISTÊNCIA ESPONTÂNEA DO CANDIDATO QUE MENCIONA APROVADO EM PRO-
CESSO SELETIVO.
PORTARIA Nº 2.154 DE 03 DE MAIO DE 2022 - PROMOVE DISPENSA DO SERVIDOR DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA QUE MEN-
CIONA.
PORTARIA Nº 2.155 DE 03 DE MAIO DE 2022 - DESIGNA SERVIDOR PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CONFIANÇA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2022
LOCADOR: ANTONIO CARLOS KMIECIK.
CPF: 606.864.059-00
OBJETO: Locação de Imóvel com área de 1.720,00 m², imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Negrinho, sob a matrí-
cula nº 155, de propriedade do Sr. Antônio Carlos Kmiecik, localizado na Rua Amandus Olsen, s/n, no Bairro Lençol, nesta cidade, destinada 
a abrigar uma rede coletora de esgoto de 150 mm do SAMAE.
Para cobertura da despesa, serão utilizados recursos provenientes da dotação: 299/2022 – 14.01.17.122.0014.2.168.3.3.9.0 – Aplicações 
Diretas do orçamento do SAMAE, constante do orçamento vigente do Município de Rio Negrinho.
FUNDAMENTO DA DESPESA: Inciso X do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações, bem como a Lei Orgânica Municipal.
JUSTIFICATIVA: Locação de imóvel é para abrigar uma rede coletora de esgoto sanitário de 150mm do SAMAE.
As áreas foram devidamente avaliadas pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, conforme Ata nº 075/2021, nomeada pelo 
Decreto nº 14.346 de 24 de maio de 2021.
Rio Negrinho-SC., 08 de abril de 2022.
GLEDSON GUTIERREZ GOMES
Consultor Jurídico
OAB/SC 52.442
A vista do exposto, dispensa-se a Licitação. Aprovo e autorizo a realização da despesa, independente de Licitação, com fundamento na Lei 
nº 8.666 de 21 de Junho de 1.993, Art. 24, inciso X e suas alterações e a Lei Orgânica Municipal.
As publicações em inteiro teor estão publicadas o site www.samaerne.sc.org.br.
Rio Negrinho, 04 de maio de 2022.
Valdir Firmo Caetano Júnior
Direto Geral

http://www.samaerne.sc.org.br/
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Rio Rufino

prefeitura

PORTARIA MUNICIPAL N° 202/2022
Publicação Nº 3867972

PORTARIA Nº 202,
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PROFESSOR - ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 005/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 005/2022 dos classificados;

RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Professor(a) de Pedagogia - ACT, com carga horaria 
de trabalho semanal de 20 horas, o servidor(a) abaixo listado:

NOME CPF CARGA HORÁRIA
KATIA ROSANGELA MACHADO CABRAL 020.XXX.XXX-37 20 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças

PORTARIA MUNICIPAL N° 203/2022
Publicação Nº 3867980

PORTARIA Nº 203
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE PROFESSOR - ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
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CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 005/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 005/2022 dos classificados;

RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Professor(a) de Pedagogia - ACT, com carga horaria 
de trabalho semanal de 20 horas, o servidor(a) abaixo listado:

NOME CPF CARGA HORÁRIA

MAYARA COPETTI FELIPE 114.XXX.XXX-10 20 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças

PORTARIA MUNICIPAL N° 204/2022
Publicação Nº 3867982

PORTARIA Nº 204,
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE MERENDEIRA - ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 003/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 003/2022 dos classificados;

RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Merendeira - ACT, com carga horaria de trabalho 
semanal de 40 horas, o servidor(a) abaixo listado:
NOME CPF CARGA HORÁRIA
JANETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 941.XXX.XXX-49 40 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
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Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças

PORTARIA MUNICIPAL N° 205/2022
Publicação Nº 3867988

PORTARIA Nº 205,
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE MERENDEIRA - ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 003/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 003/2022 dos classificados;

RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Merendeira - ACT, com carga horaria de trabalho 
semanal de 40 horas, o servidor(a) abaixo listado:
NOME CPF CARGA HORÁRIA
MARIA EDUARDA LORENZETTI 124.XXX.XXX-06 40 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças

PORTARIA MUNICIPAL N° 206/2022
Publicação Nº 3867993

PORTARIA Nº 206,
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE MERENDEIRA - ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 003/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 003/2022 dos classificados;
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RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Merendeira - ACT, com carga horaria de trabalho 
semanal de 40 horas, o servidor(a) abaixo listado:
NOME CPF CARGA HORÁRIA
JESSICA DA SILVA 085.XXX.XXX-42 40 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.

ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças

PORTARIA MUNICIPAL N° 207/2022
Publicação Nº 3867996

PORTARIA Nº 207,
De 02 de maio de 2022.

“NOMEIA SERVIDOR(A) EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA O CARGO DE MONITOR(A) DE SALA- ACT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ERLON TANCREDO COSTA, Prefeito do Município de Rio Rufino/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, II, “a”, da Lei Orgânica 
Municipal, e
CONSIDERANDO o surgimento da necessidade excepcional e temporária da contratação de profissionais para o desempenho de funções em 
razão do afastamento do(s) titular(es) do cargo;
CONSIDERANDO a possibilidade de contratação de servidores para suprir necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos 
termos do Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 509, de 10 janeiro de 2013, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do Art. 37 da Constituição Federal, no âmbito do município de 
Rio Rufino;
CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo de Chamada Publica nº 006/2022;
CONSIDERANDO a Homologação da Chamada Pública n° 006/2022 dos classificados;

RESOLVE
Art.1º Nomear, em caráter temporário, por prazo certo e determinado, para o cargo de Monitor (a) de Sala - ACT, com carga horaria de 
trabalho semanal de 40 horas, o servidor(a) abaixo listado:
NOME CPF CARGA HORÁRIA

FERNANDA VAZ MACCARINI 099.XXX.XXX-04 40 Horas

Art. 2º A vigência do contrato de trabalho será de:
I – nos demais casos, até o momento do retorno do titular do cargo, convocação de servidor aprovado em concurso público ou processo 
seletivo com a aplicação de provas, não podendo ultrapassar os prazos de que trata o art. 4º, da Lei Municipal nº 509, de 10 de janeiro de 
2013.
Parágrafo único. Aplica-se os prazos de que trata o inciso I deste artigo aos nomeados em chamada pública sem a aplicação de provas.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Rufino/SC, 02 de maio de 2022.
ERLON TANCREDO COSTA
Prefeito de Rio Rufino
Encaminhado para publicação no DOM em
02/05/2022

Katiusce Marina Andrade
Sec. Planejamento, Administração e Finanças
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Riqueza

prefeitura

DECRETO Nº 4400/2022
Publicação Nº 3870078

 

Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
 

 

Rua João Mari, 55 – Centro – CEP: 89.895-000 - Riqueza – SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 – E-mail: juridico@riqueza.sc.gov.br 

Página 1 de 2 

 
DECRETO N.º 4400, DE 03/05/2022. 
 
“Adjudica e Homologa a Licitação nº. 
1113/2022, realizada pelo Inexigibilidade 
nº. 5/2022 emitida em 03/05/22, vinculada 
a Licitação nº. 184/2022, realizada pela 
Inexigibilidade nº. 03/2022, Chamamento 
Público nº 03/2022 emitido em 25/01/2022, 
tendo como objeto a CREDENCIAMENTO de 
fornecedores de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural para alimentação escolar, 
destinado ao atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE". 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito Municipal de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições previstas e 
autorizadas no Inciso VII do artigo 64 da 
Lei Orgânica do Município e pela Lei 
Federal n.º 8666/93 consolidada; 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica ADJUDICADA E HOMOLOGADA a licitação realizada pela 
Inexigibilidade nº 5/2022 de 03/05/2022 tendo como vencedoras as 
licitantes abaixo mencionadas: 

Nome do 
Proponente Item Produto/Serviço Qtde. Vlr. 

Unit 
Total 
Item 

LEDA 
SCAPINI 
RIGON 

20 

Feijão preto - Tipo I, novo, de 1ª 
qualidade, grãos inteiros e sãos, sem 
a presença de grãos mofados e/ou 
carunchados, na cor característica e 
variedade correspondente de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e 
secos. Deve ser novo/ última safra, 
caso contrário será recusado. 
Embalagem: plástica, resistente, 
transparente, contendo 1 kg. Com 
especificações do produto (grupo, 
tipo, etc), safra e prazo de validade. 
Prazo de validade mínimo 06 meses a 
contar a partir da data de entrega. 
Devem ser observadas a Instrução 
Normativa MAPA nº 12, de 28 de março 
de 2008, que aprova o Regulamento 
Técnico de Identidade e Qualidade do 
feijão, e suas alterações 

300,00 9,19 2.757,00 

CASSIANO 
MEZZOMO 30 

Mel de abelha - Elaborado a partir no 
néctar de flores e/ou exudatos 
sacarinicos de plantas, isento de 
substâncias estranhas, sujidades, 
parasitas e corretivos de acidez, 
acondicionado em embalagem plástica 

30,00 31,90 957,00 
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atóxica de 1 kg, no rótulo deve conter 
informações do fabricante, 
especificações do produto, data de 
fabricação e prazo de validade, 
registro no ministério da agricultura 
- serviço de inspeção federal (SIF), 
estadual (SIE) ou municipal (SIM). O 
rótulo deverá trazer a denominação 
"MEL" seguida da classificação e 
informar o peso, selo de fiscalização 
federal, estadual ou municipal. Com 
todas as características exigidas pelo 
RIISPOA MEL (Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Prod 

CASSIANO 
MEZZOMO 32 

Morango - Novo, de 1ª qualidade, 
nacional, com coroa, tamanho médio, 
coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvido, com polpa firme e 
intacta, limpo, livre de enfermidades 
e isento de partes pútridas, sem 
rupturas, devidamente acondicionado 

600,00 26,90 16.140,00 

 
Fornecedor Total Geral 

LEDA SCAPINI RIGON 2.757,00 
CASSIANO MEZZOMO 17.097,00 
 

Valor Total 19.854,00 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 03/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Riqueza/SC, 03/05/2022. 
 
 
 

Renaldo Mueller 
Prefeito 

 
 
 

Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

 
 
 

Registro informatizado nesta data 
Município de Riqueza/SC, 03/05/2022. 

 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2250

DECRETO Nº4398/2022
Publicação Nº 3868129
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DECRETO N.º 4398, DE 03/05/2022. 
 
“Adjudica e Homologa a Licitação nº. 
963/2022, realizada pelo Pregão Presencial 
nº. 19/2022 emitido em 18/04/2022, tendo 
como objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço 
médico clínico geral para ser prestado na 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
especificações do edital". 
 
RENALDO MUELLER, Prefeito Municipal de 
Riqueza, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições previstas e 
autorizadas no Inciso VII do artigo 64 da 
Lei Orgânica do Município e pela Lei 
Federal n.º 8666/93 consolidada; 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica ADJUDICADA E HOMOLOGADA a licitação realizada pelo 
Pregão Presencial nº 19/2022 de 18/04/2022 tendo como vencedora a 
empresa abaixo mencionada: 

Nome do 
Proponente Item Produto/Serviço Qtde. Und. Vlr. 

Unit 
Total 
Item 

CLINICA 
MEDICA 
BONDAN 
LTDA 

1 

Serviços médicos para 
manutenção das atividades da 
unidade básica de saúde do 
município de Riqueza- consulta 
para clínica geral, cirurgia e 
obstetrícia. O serviço deve ser 
prestado no período da tarde. 

276,00 consulta 60,00 16.560,00 

 
Fornecedor Total Geral 

CLINICA MEDICA BONDAN LTDA 16.560,00 
 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 03/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Riqueza/SC, 03/05/2022. 
 
 

Renaldo Mueller 
Prefeito 

 
 

Ademar Antônio Pignat 
Secretário de Administração e Finanças 

 
 

Registro informatizado nesta data 
Município de Riqueza/SC, 03/05/2022. 
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CONVÊNIO Nº 01/2022
Publicação Nº 3870642

 

HOSPITAL E MATERNIDADE “OASE” 
 

OASE  Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas” 
Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - 89120-000 - TIMBÓ - SC 

CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscrição Estadual: Isento 
E-mail: adm@hospitaloase.com.br 

 
CONVÊNIO N° 01/2022 

 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE RODEIO E O HOSPITAL E 
MATERNIDADE OASE PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS 
AMBULATORIAIS  

 
Pelo presente Termo de Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE RODEIO, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 83.102.814/0001-64, com sede na Rua Barão 
do Rio Branco, 1069, Centro, Rodeio (SC), representado por seu Prefeito, o Sr. VALCIR 
FERRARI, inscrito sob o CPF n° 710.929.359-91 doravante denominado simplesmente de 
“MUNICIPIO”, e, o HOSPITAL E MATERNIDADE OASE, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
n° 86.377.553/0002-64, com sede na Rua Germano Brandes Sênior n° 690 Centro Cidade de 
Timbó/SC, representado por sua administração, através do Sr. OSVALDO TRISOTTO, inscrito 
sob o CPF n° 010.661.709-59, com sede na Rua Germano Brandes Sénior n° 690, Centro, cidade 
de Timbô/SC, abaixo denominado “HOSPITAL” com fulcro nos dispositivos Constitucionais, em 
especial os seus artigos 196 e seguinte; Leis Federais n° 8.080/90, n° 8.142/90 e n° 8.666/93 
Portarias GM/MS n° 1.286 (26/10/93) e n° 1.606 (11/09/01), firmam o presente TERMO DE 
CONVÊNIO observando as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE PÚBLICA 

 
1.1 O presente termo de Convênio tem como objeto a parceria técnico - financeiro-operacional 
de CONSULTAS MÉDICAS EM ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS do HOSPITAL E 
MATERNIDADE OASE, pelos profissionais médicos, conforme valor estipulado na Cláusula 
Terceira. 

 
1.2 Tem por finalidade, disponibilização pelo “HOSPITAL” de equipe técnica especializada para 
realização dos serviços e atividades de consultas médicas na especialidade medicas a seguir: 
ANESTESIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA PEDIÁTRICA, CIRURGIA VASCULAR, 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCTOLOGIA 
e UROLOGIA, viabilizando condições necessárias e adequadas para o bom funcionamento das 
atividades desenvolvidas nas cirurgias eletivas dentro dos princípios do SUS, de gratuidade, 
universalidade e integralidade. 

 
1.3 Dar condições de resolutividade e acompanhamento médico especializado nas áreas citadas, 
garantindo a assistência à saúde. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

 
prazo do presente Convênio é DE 01 DE ABRIL DE 2022 ATÊ 31 DE MARÇO DE 2023, 

odendo ser estendido, na sua execução, até 60 dias após o último repasse. 
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HOSPITAL E MATERNIDADE “OASE” 
 

Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - 89120-000 - TIMBÓ - SC 
CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscr sao Estadual: Isento 

E-mail: adm@hospitaloase.com.br 

ão será admissível qualquer discriminação observada no atendimento aos usuários do SUS 
(princípio da igualdade). 

OASE “Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas” 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR 

3.1 Para auxiliar nos custos necessários para a realização do objeto do presente Convênio, de 
que trata a cláusula primeira, o “MUNICIPIO” repassará ao “HOSPITAL” o valor de RS 80,00 
(oitenta reais) por consulta realizada, conforme tabela abaixo 

 
ESPECIALIDADE MEDICA QTDE DE CONSULTAS 

ANESTESIOLOGIA ATÉ 6 CONSULTAS 
CIRURGIA GERAL ATÉ 2 CONSULTAS 
CIRURGIA PEDIATRICA ATÉ 3 CONSULTAS 
CIRURGIA VASCULAR ATE 9 CONSULTAS 
CIRURGIA GINECOLOG ATE 2 CONSULTAS 
ORTOPEDIA ATÉ 80 CONSULTAS 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
(incluso procedimentos) 

ATÊ 15 CONSULTAS 

PROCTOLOGIA ATE 9 CONSULTAS 
UROLOGIA ATE 4 CONSULTAS 
TOTAL ATE 130 CONSULTAS 

 
3.2 O “HOSPITAL” enviará relatório médico mensal para conferencia, que após aprovado será 
emitido à nota fiscal com instruções de deposito bancário através do BANCO DO BRASIL, 
AGÊNCIA 06297, CONTA BANCÁRIA N° 158.382-4, em nome da ORDEM AUXILIADORA 
SENHORAS EVANGÉLICAS DE TIMBÓ e liquidadas até o dia 10 (dez) de cada mês, para 
atender o objeto do presente Convênio. 

 
CLÁUSULA QUARTA — DA FONTE DE RECURSOS 

4.1) O pagamento será feito através da seguinte dotação orçamentária: 
 

ORGAO 11 - SECRETARIA DE SAUDE 
UNIDADE 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PROJ/ATIV 10.301.060-2042 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE 
ELEMENTO 33900000 — APLICAÇOES DIRETAS 
VÍNCULO 01020000 - RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS 

IMP.-SAÚDE 
 

CLÁUSULA QUINTA — DA ASSISTÊNCIA 
 

5.1 Tem por objeto a assistência de sobre aviso os enunciados no item 1.2 da Cláusula Primeira, 
atendendo todos os usuários  encaminhados  pelo “MUNICIPIO”, seguindo os princípios do SUS, 
de forma gratuita, universal e integral na área de CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS 
CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS 

 
6.1 O gerenciamento do ambulatório medico será de competência do Diretor Técnico e do Diretor 
Executivo do “HOSPITAL”. 

 
6.2 A contratação de profissionais médicos para os serviços de consultas ambulatoriais será 
administrada  e de exclusiva responsabilidade do “HOSPITAL” e obedecerá  às normas internas 
de admissão. 

 
6.3 Os problemas médicos  que envolvem  aspectos  éticos  serão avaliados  e julgados pela 
comissão de ética do “HOSPITAL”. 

 
6.4 Todo profissional médico contratado para fazer as consultas medicas ambulatoriais, 
obrigatoriamente de\/erá ser credenciado ao SUS, fazer parte do corpo clínico do “HOSPITAL" e 
ser responsável pelo tratamento do paciente, ou encaminhamento para referência para 
continuidade do tratamento final. 

 
6.5 Transferência de paciente para hospitais de referencia deverá obedecer a legislação vigente 
do CRM, CFM, SAMU e Portarias Ministeriais. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO "MUNICIPIO" 

 

7.1 Disponibilizar o valor estipulado, nos termos da cláusula terceira deste convênio até o dia 10 
(dez) de cada més. 

 
7.2 Realizar, à conta de suas dotações orçamentárias, o repasse financeiro de que trata o 
presente CONVÊNIO. 

 
7.3 Acompanhar a execução do objeto mediante emissão de relatórios pelo "HOSPITAL" em que 
constem o número de atendimentos de consulta medica especializada. 

 
7.4 Regulamentar através de protocolos específicos como serão executadas as transferências de 
pacientes para realização de exames e procedimentos quando necessário. 

 
Dar publicidade do presente CONVÊNIO, afixando-o no átrio da Prefeitura Municipal de 

Rodeio /SC e na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Rodeio/SC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

HOSPITAL E MATERNIDADE “OASE” 
“Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas” 

Telefone/Fax (47) 3380•6500 - Rua Germano Brandes sênior, 6s0 - 89120-000 - TIMBÓ - SC 
CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscrição Estadual: Isento 

VA
LC

IR
 

FE
RR

AR
I:7

10
92

93
59

91
 

As
si

na
do

 d
e 

fo
rm

a 
di

gi
ta

l p
or

 V
AL

CI
R 

FE
RR

AR
I:7

10
92

93
59

91
 

Da
do

s:
 2

02
2.

04
.2

6 
08

:3
6:

16
 -0

3'0
0' 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2254

HOSPITAL E MATERNIDADE “OASE” 
 

Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - 89120-000 - TIMBÓ - SC 
CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscrição Estadual: Isento 

E-mail: adme •• spitafoase.com.br 

OASE ’Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas” 
 
 

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇOES DO “HOSPITAL” 
 

8.1 O “HOSPITAL” e os responsáveis pela mesma deverão manter atualizado seu cadastro na 
Prefeitura Municipal de Rodeio, informando especialmente as alterações de endereço. 

 
8.2 Executar, sob sua exclusiva responsabilidade, o objeto referido na Cláusula Primeira deste 
CONVÊNIO, comprometendo-se com a resolutividade e a qualidade do atendimento oferecido aos 
usuários, buscando vagas e transferindo os casos de complexidade que ultrapasse os recursos 
médicos disponiveis do “HOSPITAL”. 

 
8.3 Adequar o espaço para atendimentos de especialidades medica em local especificamente 
destinado a esta finalidade, em local único e próprio da entidade. 

 
8.4 São de exclusiva responsabilidade do “HOSPITAL” todo e qualquer encargo trabalhista, 
tributário, securitário, previdenciário, social, comercial ou de qualquer natureza referentes aos 
profissionais destinado à execução do objeto deste CONVENIO. 

 
8.5 Disponibilizar pessoal, recursos físicos, equipamentos médicos, medicamentos e outros 
materiais de consumo apropriados para permitir a realização do atendimento médico de Urgência 
e Emergência de forma organizada e funcional. 

 
8.6 Fornecer, impreterivelmente, até o 5º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, 
relatôrio de atendimentos no mês, ã Secretária de Saúde do Município de Rodeio/SC, contendo os 
seguintes dados: 

 
ESPECIALIDADE MEDICA 
NOME DO USUARIO DATA / HORARIO ESPECIALIDADE 

ATENDIDA 
   

 
8.8 Em caso de descontinuidade do atendimento, poderá o “MUNICIPIO” transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, não isentando o contratado de cláusula décima item 
10.2. 

 
CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO 

 
A rescisão do presente CONVÊNIO poderá quando: 

 
9.1 Descumprido total ou parcialmente qualquer de suas cláusulas, condições ou prazos. 

 
9.2 Da paralisação total ou parcial, das atividades do “HOSPITAL”. 

 

 
9.3 Pelo ato de autoridade, lei superveniente ou evento que torne a execução deste CONVENIO 

rmal ou materialmente impraticável. 
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HOSPITAL E MATERNIDADE “OASE” 
 

OASE  “Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas” 
Telefone/Fax (47) 3380-6500 - Rua Germano Brandes Sênior, 690 - 89120-000 - TIMBÓ - SC 

CNES - 253719-2 - CNPJ: 86.377.553/0002 - 64 - Inscrisao Estadual: Isento 
E-mail: adm@hospitaloase.com.br 

9.4 Por qualquer das partes, a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem que haja 
qualquer tipo de penalidade as partes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA — DAS PENALIDADES 

 
10.1 O “HOSPITAL" está proibido de repassar os recursos recebidos para outras entidades de 
direito público ou privado,   salvo quando   expressamente   autorizado   pelo "MUNICIPIO",   sob pena 
de devolução dos recursos já recebidos. 

 
10.2 A não observância do previsto na Cláusula Nona, itens 9.1, 9.2 e 9.4, ensejará ao 
descumpridor a obrigação de indenizar a parte o equivalente a 1% (um por cento) do valor do 
presente CONVÊNIO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da comarca de Timbó — Estado de Santa Catarina, para dirimir as questões 
decorrentes da execução do presente CONVÊNIO, com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente o CONVÊNIO n° 001/2022 em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas. 

 

Timbó /SC, 21 de março de 2022.  

RAFAEL 
MARCHI:03150503906 

 
 

Assinado de forma digital por 
RAFAEL MARCHI:03150503906 
Dados: 2022.04.26 11:14:31 -03'00' 

 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RODEIO 
CNPJ: 83.102.814/0001-64 

RAFAEL MARCHI 
 
 
 
 
 

CNPJ: 86.377.553/0002-64 
 
 
 

LUIZ LEONEL PACHER Assinado de forma digital por LUIZ LEONEL PACHER FILHO:05406873911 
 
 
 
 

CPF: 026.586.+ - 

FILHO:05406873911 

Nome: 
CPF: 

Dados: 2022.04.26 11:15:22 -03'00' 

Testemunhas: 

cem/sC 6-01704 

VALCIR Assinado de forma digital por 

FERRARI:71092935991 Dados: 2022.04.26 08:36:57 -03'00' 

NICIPO DE RODEIO 
CNPJ: 83.102.814/0001-64 
feito (a) VALCIR FERRARI 

VALCIR FERRARI:71092935991 

HOSPITAL E MAT NIDADE OASE 
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DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5850
Publicação Nº 3870654

DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL N.º 5850 DE 03 DE MAIO DE 2022.
ABRE CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO

VALCIR FERRARI, Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 
Municipal n.º 2.203 de 02 de Dezembro de 2021;

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL Reais) a seguinte dotação orçamentária no orçamento de 2022:

07.000 – Diretoria de Obras
07.001 – Departamento de Estradas de Rodagem
0026.0782.0090.2016 – Manut. de Equipamentos, Veículos, Máquinas e do Sistema Viário
44900000000000 – Aplicações diretas
10000 – Recursos Ordinários ..... R$ 10.000,00

Art. 2º - Para atender ao disposto no artigo anterior, o crédito suplementar corre por conta da anulação da dotação orçamentária seguinte:

07.000 – Diretoria de Obras
07.001 – Departamento de Estradas de Rodagem
0026.0782.0090.2016 – Manut. de Equipamentos, Veículos, Máquinas e do Sistema Viário
33900000000000 – Aplicações diretas
10000 – Recursos Ordinários ..... R$ 10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação do DOM/SC nos termos do Art. 
3º do Decreto Nº 5068 de 04 de outubro de 2019.

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

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

Prefeitura Municipal de Rodeio, 03 de Maio de 2022.

VALCIR FERRARI
Prefeito

Débora Kuntz Aguilera – Consultora Técnica – CC4
Secretaria Executiva

Câmara muniCipal

ADITIVO 02 CONTRATO 04/2020 ALUGUEL
Publicação Nº 3869317

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº do Termo Aditivo: 01/2022
Nº do Contrato: 04/2020
Partes: WSD Administradora de bens e participações LTDA., CNPJ sob nº 14.162.171/0001-21 e Câmara Municipal de Rodeio, CNPJ sob nº 
83.497.610/0001-70
Objeto do Contrato: locação de prédio de alvenaria destinado ao funcionamento da sede da câmara.
Valor do Contrato: 93.927,72
Modalidade de Licitação: Dispensa
Objeto do Aditamento: Atualização de valor
Fundamentação Legal: cláusula quinta do contrato
Vigência do Aditamento: abril/2022-março/2023.
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Romelândia

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PL 725/2022 PP 22/2023 FMS
Publicação Nº 3869075

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 67536C1DEB5E4BD6DCD5E788B655BE54C7DB1D91
ESTADO DE SANTA CATARNA
ROMELÂNDIA-SC
Aviso de Licitação

O Município de Romelândia - SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o PREGÃO PRESENCIAL SRP/FMS-MENOR PREÇO 
POR ITEM Nº 22/2022 – decorrente do PROCESSO 725/2022.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESTINADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, GRAVE OU DE URGÊNCIA E/OU POR 
ORDEM JUDICIAL, DOS QUAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NÃO POSSUA EM ESTOQUE), CONSTANTES NAS TABELAS DA AGÊN-
CIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO.
Disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos ENVELOPES Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL e Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, contendo, 
respectivamente, as propostas de preços e a documentação de habilitação dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 08:00h DO 
DIA 18 DE MAIO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito a Rua 12 de Outubro, n° 242, Centro do município de Romelândia - 
SC. A abertura dos Envelopes n. 01 - PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 08:15h DO DIA 18 de MAIO de 2022 em sessão pública, 
realizada na Sala de Licitações do Município de Romelândia/SC. Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário 
normal de expediente pelo fone (49) 3624-1000, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua 12 de Outubro n° 242, Romelândia - SC, 
29 de abril de 2022. Juarez Furtado – Prefeito Municipal.

DECRETO Nº 4.561, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3867903

DECRETO Nº 4.561, DE 27 DE ABRIL DE 2022

Altera o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentarias e a lei orçamentaria anual, através da abertura de crédito adicional especial, e da outras provi-
dências
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei, DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o PPA – Plano Plurianual nº 2.490, de 03 de novembro de 2021, em conformidade com o disposto neste ato, pela 
inclusão da Ação de Governo 0.007 – AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESC, relativamente às suplementações e reduções 
introduzidas neste texto legal.

Art. 2º Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.494, de 09 de novembro de 2021, em conformidade com o disposto neste 
ato, pela inclusão da Ação de Governo 0.007 – AMORTIZAÇÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESC, relativamente às suplementações e 
reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na 
importância de R$ 150.000,00, destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
03.03 – Encargos Especiais
28.846.0007.0.007000 – Amortização Operação de Crédito - BADESC

3.2.90.00.00 – Aplicações Diretas 150.000,00
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios

Art. 4º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Superávit financeiro do exercício de 
2021, apurado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial, especificamente da fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios.

Art. 5º Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.550 de 27 de abril de 2022.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 27 de abril de 2022.
JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
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DECRETO Nº 4.562, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3867908

DECRETO Nº 4.562, DE 27 DE ABRIL DE 2022

Altera o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, através da abertura de crédito adicional especial, e dá outras provi-
dências.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei, DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o PPA – Plano Plurianual nº 2.490, de 03 de novembro de 2021, em conformidade com o disposto neste ato, pela in-
clusão da Ação de Governo 1.036 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MILENA SCHAFER, relativamente às suplementações 
e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 2º Fica alterada a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2.494, de 09 de novembro de 2021, em conformidade com o disposto 
neste ato, pela inclusão da Ação de Governo 1.036 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MILENA SCHAFER, relativamente às 
suplementações e reduções introduzidas neste texto legal.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na 
importância de R$ 120.000,00, destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:

06.01 – Departamento de Educação

12.361.0011.1.036000 – Reforma e Ampliação da Escola Municipal Milena Schafer

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 120.000,00
Fonte: 101 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Edu-
cação

Art. 4º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de 
Recursos 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação.

Art. 5º Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.551 de 27 de abril de 2022.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 27 de abril de 2022.

JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia

DECRETO Nº 4.563, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868308

DECRETO Nº 4.563, DE 3 DE MAIO DE 2022

Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e da outras providências.
JUAREZ FURTADO, Prefeito Municipal de Romelândia, Estado de Santa Catarina, no Uso de Suas Atribuições Legais, e de acordo com a Lei, DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), destinado a reforçar 
as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:
08.01 – Departamento de Infra Estrutura, Obras e Transporte
26.782.0017.1.035000 – Aquisição de Trator Agrícola

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 12.000,00
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios

Art. 2º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Superávit financeiro do exercício de 
2021, apurado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial, especificamente da fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios.

Art. 3º Este Decreto obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.552 de 3 de maio de 2022.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 3 de maio de 2022.

JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia

LEI ORDINÁRIA Nº 2.552, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868302

LEI ORDINÁRIA Nº 2.552, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e da outras providências.

O PREFEITO DE ROMELÂNDIA, ESTADO DE SANTA CATARINA, faço saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte 
Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de um Crédito Adicional Especial na 
importância de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo descriminadas:

08.01 – Departamento de Infra Estrutura, Obras e Transporte
26.782.0017.1.035000 – Aquisição de Trator Agrícola

4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas 12.000,00
Fonte: 300 – Superávit Recursos Próprios

Art. 2º Os recursos para cobertura do crédito adicional disposto no artigo anterior são provenientes do Superávit financeiro do exercício de 
2021, apurado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial, especificamente da fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios.

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

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

Prefeitura Municipal de Romelândia (SC), 3 de maio de 2022.

JUAREZ FURTADO
Prefeito Municipal de Romelândia
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Salete

prefeitura

PORTARIA N° 090/2022
Publicação Nº 3868810

PORTARIA N.º 090/2022

Prorroga prazo para conclusão de Sindicância.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina;

NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n. º 78 e alínea “c”, do inciso 
II, do artigo 96 da Lei Orgânica Municipal.

Considerando ofício nº 04/2022, emitido pela Comissão de Sindicância, solicitando prorrogação dos prazos para conclusão.
Considerando a complexidade dos fatos a serem apurados, e a quantidade de dados a serem analisados.

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o prazo para conclusão da Sindicância de que trata a portaria nº 242/2021, em mais 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por 
mais 60 (sessenta) dias se necessário.

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

Prefeitura Municipal de Salete, 20 de abril de 2022.

Solange Aparecida Bitencourt Schlichting
Prefeita Municipal

PORTARIA N° 091/2022
Publicação Nº 3868818

PORTARIA N.º 092/2022

Substitui membro da comissão de sindicância da portaria n° 242/2021

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina;

NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n.º 78, da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir a partir desta data, FABIOLA GROSCH, membro da comissão de sindicância nomeada pela Portaria n° 242/2021, pela 
servidora JESSICA ACACIA MANARIN SCHIMIEGUEL, matrícula n° 1027395-01.

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

Prefeitura do Município de Salete, 20 de abril de 2022.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete

PORTARIA N° 092/2022
Publicação Nº 3868826

PORTARIA N.º 092/2022

Substitui membro da comissão de sindicância da portaria n° 242/2021

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina;

NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n.º 78, da Lei Orgânica 
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Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir a partir desta data, FABIOLA GROSCH, membro da comissão de sindicância nomeada pela Portaria n° 242/2021, pela 
servidora JESSICA ACACIA MANARIN SCHIMIEGUEL, matrícula n° 1027395-01.

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

Prefeitura do Município de Salete, 20 de abril de 2022.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete

PORTARIA N° 093/2022
Publicação Nº 3868835

PORTARIA N.º 093/2022
Concede a conversão da Licença Prêmio por Assiduidade.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina

NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n.º 78, da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE :

Art. 1º - CONCEDER a partir de 04/05/2022 à 01/08/2022, ao servidor APARECIDO JORGE RODRIGUES, matrícula nº 37818-00, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Vigia, nível 60, com carga horária de 40 horas semanais, da Secretaria Municipal Obras e Serviços, 3 
(três) meses de Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao período aquisitivo de 06 de março de 2017 a 05 de março de 2022, nos termos 
do artigo n.º 47 e artigo 92, parágrafo 5º, da Lei Complementar n.º 001, de 02 de dezembro de 1993.

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

Prefeitura do Município de Salete, 29 de abril de 2022.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete

PORTARIA N° 094/2022
Publicação Nº 3868844

PORTARIA N.º 094/2022
Concede a conversão da Licença Prêmio por Assiduidade.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING, Prefeita do Município de Salete, Estado de Santa Catarina

NO USO das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente o inciso VIII, do artigo n.º 78, da Lei Orgânica 
Municipal,

RESOLVE :

Art. 1º - CONCEDER a partir de 02/05/2022 à 30/06/2022, ao servidor ADRIANO STOLF, matrícula nº 37818-00, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo de Professor, nível 3-B, com carga horária de 10 horas semanais, da Secretaria Municipal Obras e Serviços, 2 (dois) meses 
de Licença Prêmio por Assiduidade, referente ao período aquisitivo de 15 de fevereiro de 2017 a 14 de fevereiro de 2022, nos termos do 
artigo n.º 47 e artigo 92, parágrafo 5º, da Lei Complementar n.º 001, de 02 de dezembro de 1993.

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

Prefeitura do Município de Salete, 29 de abril de 2022.

SOLANGE APARECIDA BITENCOURT SCHLICHTING
Prefeita do Município de Salete
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Saltinho

prefeitura

DECRETO Nº 4748/2022, DE 03/05/2022
Publicação Nº 3867947

DECRETO Nº. 4748/2022, de 03 de Maio de 2022.

Regulamenta Escala de Plantões aos Motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de Saltinho, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 59, Inciso VII, da Lei Orgânica 
Municipal e Lei nº 932/2017, de 19/12/2017, Art. 2º, §1 e conforme Comunicação Interna nº. 18/2022, de 02/05/2022;

DECRETA:
Art. 1º. Fica Regulamentada Escala de Plantões aos Motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, do mês de Maio de 2022, conforme escala 
de plantão em anexo, encaminhada pela Secretaria de Saúde.

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

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

Saltinho - SC, 03 de Maio de 2022.

EDIMAR NORONHA DE FREITAS
Prefeito Municipal

JOSÉ KUHN
Resp. Secretaria de Administração e Fazenda

Registrado e publicado em data supra.

Elisângela Sganzerla
Agente de Administração
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Salto Veloso

prefeitura

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 011-2022 - CONCURSO PREMIO POR PROJETO CULTURAL MULTILINGUAGEM EM 
SALTO VELOSO

Publicação Nº 3870726

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PRÊMIO POR PROJETO CULTURAL MULTILINGUAGEM Nº 011/2022 DE SALTO VELOSO.

O MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, por intermédio do Departamento de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RE-
TIFICAÇÃO do prazo para inscrições para o Edital Público relativo ao "Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural em Salto Veloso”, 
regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei Municipal nº 1.719/21, de 1º de junho de 2021.

O item 7.2 do Edital Público passa a vigorar com a seguinte redação:

“7.2 O (a) proponente deve atentar-se para os seguintes prazos:
ETAPA DESCRIÇÃO DATAS

1. Período de inscrições Entre os dias 25 de março até o dia 17 de maio 
de 2022

2. Reunião de Orientação para participação no edital Dia 07 de abril, às 19h no Centro de Eventos 
Antônio Ferronato.

3. Divulgação do resultado preliminar Até o dia 19 de maio

4. Prazo de Interposição de recursos contra o resul-
tado preliminar Entre os dias 20 a 24 de maio

5. Análise de recursos contra o resultado preliminar Até o dia 25 de maio

6. Homologação e publicação do resultado definitivo 
da etapa competitiva Até dia 25 de maio de 2022

7. Assinatura dos contratos Até dia 30 de maio de 2022.
8. Pagamento da Premiação Em até 60 dias após a assinatura do contrato.

OBS: Os demais itens do Edital Público permanecem inalterados.
Salto Veloso/SC, 03 de maio de 2022.

PEDRINHO ANSILIERO CÉLIA REGINA DE BORTOLI
Prefeito Municipal em Exercício Diretora Municipal de Cultura
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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 010-2022 - RECONHECIMENTO TRAJETÓRIA CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SALTO 
VELOSO

Publicação Nº 3870718

 

 

 

RETIFICAÇÃO EDITAL PÚBLICO Nº. 010 – PRÊMIO DE RECONHECIMENTO 
POR TRAJETÓRIA CULTURAL NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO. 

 

O MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO/SC, por intermédio do 

Departamento de Cultura, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

RETIFICAÇÃO do prazo para inscrições para o Edital Público relativo ao 

"Prêmio de Reconhecimento por Trajetória Cultural em Salto Veloso”, regido 

pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei Municipal 

nº 1.719/21, de 1º de junho de 2021. 
 

O item 7.2 do Edital Público passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“7.2 O (a) proponente deve atentar-se para os seguintes prazos: 

ETAPA DESCRIÇÃO DATAS 
1 Período de inscrições  Entre os dias 25 de 

março a 17 de maio de 
2022 

2 Divulgação do resultado preliminar Até o dia 19 de maio. 
3 Prazo de Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar 
Entre os dias 20 a 24 de 
maio 

4 Análise de recursos contra o resultado 
preliminar 

Até o dia 25 de maio 

5 Homologação e publicação do resultado 
definitivo da etapa competitiva  

Até o dia 25 de maio 

6 Pagamento da Premiação  O pagamento será 
realizado em até 60 dias 
após a homologação.  

 

 OBS: Os demais itens do Edital Público permanecem inalterados. 

Salto Veloso/SC, 03 de maio de 2022. 

 

       PEDRINHO ANSILIERO   CÉLIA REGINA DE BORTOLI 
Prefeito Municipal em Exercício           Diretora Municipal de Cultura 
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Sangão

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 - FMS
Publicação Nº 3871918

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AF995BA9B286FE648AC3A9ABCD527521A8CBBF5F

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANGÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2022 - FMS
OBJETIVO: O presente pregão tem por objetivo registrar preços com a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa p/ futura(s) e eventual(is) 
aquisição(ões) de Fórmulas Infantis, Suplementos Alimentares e Dietas Enterais, conforme protocolo da Secretaria de Saúde do Município de Sangão, 
para serem fornecidos de forma parcelada, obedecidos as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como, as demais condições, 
constantes no Edital e demais anexos.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até 17 de maio de 2022 às 08h30min.
DATA DE ABERTURA: dia 17 de maio de 2022 às 09h00min.

EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda a sexta-feira no departamento de Licitações do Município de Sangão, na 
Rod. SC 443 Km 02, CEP 88717-000, Sangão/SC, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, ou pelo telefone (48) 3656-3500, ou através do 
site: www.sangao.sc.gov.br

Sangão, 03 de maio de 2022.

SAMIRA CASAGRANDE DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 001-2022 - FMAS
Publicação Nº 3871802

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) CE9A5535B9C407225A6A255BC734BE5A68A4A223
TOMADA DE PREÇO Nº 1/22
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/22
HOMOLOGAÇÃO: 03/05/22
CONTRATADO: AMAURI VICENTE O BAGGIO
CONTRATANTE: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC DE SANGAO
OBJETO: A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa p/ futura Contratação de empresa especializada na 
reforma do Centro Multiuso Vergílio Felisberto, para utilização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Município de San-
gão/SC, conforme localização, condições constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto 
básico ao edital
VALOR DA DESPESA: R$ 74.097,76 (setenta e quatro mil e noventa e sete reais e setenta e seis centavos)
DATA: 03/05/22 - JAIME DE SOUZA - Prefeito Municipal em Exercício.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004-2022
Publicação Nº 3871747

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4DC41F207BFFBAFE3E9229F1BB5D9C9FADAEA1AE
TOMADA DE PREÇO Nº 4/22
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 48/22
HOMOLOGAÇÃO: 03/05/22
CONTRATADO: AMAURI VICENTE O BAGGIO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
OBJETO: A Presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para futura Contratação de Empresa de Engenharia 
para execução de Construção de Edificação de Vestiários, no módulo esportivo, em Sangão/SC, conforme localização, descrição, condições 
constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto executivo anexos à este edital
VALOR DA DESPESA: R$ 162.385,51 (cento e sessenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinq-enta e um centavos)
DATA: 03/05/22 - JAIME DE SOUZA - Prefeito Municipal em Exercício.

http://www.sangao.sc.gov.br
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 005-2022
Publicação Nº 3871789

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 582CA9A044C6554FDC020B83F113BF42F06E66E6
TOMADA DE PREÇO Nº 5/22
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 50/22
HOMOLOGAÇÃO: 03/05/22
CONTRATADO: VALDIR BENONI FELISBERTO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
OBJETO: A presente licitação tem por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa p/ futura Contratação de empresa(as) especializa-
da(as) na Construção de Cabeceiras de Pedra Granítica, nas Ruas Vitalina Dandoline Demo e São Cristóvão, no Município de Sangão/SC, 
conforme localização, condições constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico ao 
edital.
VALOR DA DESPESA: R$ 184.750,74 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e cinq-enta reais e setenta e quatro centavos)
DATA: 03/05/22 - JAIME DE SOUZA - Prefeito Municipal em Exercício.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/FMAS/2022- DL 002/2022
Publicação Nº 3869548

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2DCE63678D3D6AD600B4E855536C2B4ADBCEEFB8

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC DE SANGAO

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 1-004/2022 - Contrato Nº: 004/2022
Contratante..: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOC DE SANGAO
Contratada...: JOSIMAR SERAFIM MROCZKOSKI 05344475977
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 05/05/2022 Término: 04/06/2022
Licitação ...... : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 2/2022
Recursos ..... : Dotação: 2.061.3.3.90.30.00.00.00.00 (6), 2.061.3.3.90.39.00.00.00.00 (12)
Objeto .......... : A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de reforma, do prédio público, 
onde funcionava o Pré-escolar Orvalho da Manhã, na comunidade de Santa Apolônia, no município de Sangão/SC, para que o mesmo possa ser utilizado 
pelo Clube de Mães, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, isto, nos termos do presente instrumento, conforme o Estudo Técnico Preliminar e 
o Memorial Descritivo.
Sangão, 3 de Maio de 2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 042/PMS/2022 - PR 014/2022
Publicação Nº 3871022

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4B4DE09D3A31524C3E0DDA0E5041EA0D7C50DB10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/PMS/2022

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 042/PMS/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANGÃO, com sede na Rodovia SC 443, Km 02, 
nesta cidade, CEP: 88717-000, inscrito no CNPJ sob o nº 95.780.458/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito em Exercicio, Sr.JAIME 
DE SOUZA, portador do RG nº 269.984, inscrito no CPF sob o nº 178.963.809-78, doravante denominado CONTRATANTE; e a Empresa 
SCGRASS GRAMADOS SINTETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia Raposo 
Tavares, KM 19,5, Butanta, no município de São Paulo - SP, CEP: 05.577-300, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.348.102/0001-77, neste ato 
representada por seu Sócio Administrador, Sr. Sergio Rapachi, portador da Carteira de Identidade n° 37.497.751-3 – SSP/SP e incrito no CPF 
nº 023.742.549-17, residente e domiciliado à Rua Expedicionario Carlos Costa, n° 55, Dom Bosco, Itajaí – SC, CEP: 88307-220, doravante 
denominada CONTRATADA, resolvem entre si e na melhor forma de direito ADITAR o contrato nº 042/PMS/2022, mediante as cláusulas e 
condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, decorrente do Processo Licitatório nº 043/2022, PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 014/2022, fazendo constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
0.1 O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 56 (cinquenta e seis) dias, a contar de 07/05/2022 até 
02/07/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
2.1 Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato nº 042/PMS/2022 não expressamente alteradas por este instrumento que 
aquele se integra formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 
as testemunhas abaixo.
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Sangão, 03 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE SANGÃO
JAIME DE SOUZA
PREFEITO EM EXERCICIO
CONTRATANTE

SCGRASS GRAMADOS SINTETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SERGIO RAPACHI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Janilda dos Santos de Souza  Nome: Diego Moretto Jesuino
CPF: 062.734.539-50    CPF: 074.468.079-46

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 101/PMS/2021 - TP 008/2021
Publicação Nº 3870922

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D2BE854EA2913547B5C53B23105C024FBFBD5726

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 4-101/2021 - Contrato Nº: 101/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
Contratada...: INTEGRARE CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
Valor ............ : 1.324,92 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)
Vigência ....... : Início: 03/05/2022 Término: 31/07/2022
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 8/2021
Recursos ..... : Dotação: 1.008.4.4.90.51.00.00.00.00 (154)
Objeto .......... : A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA P/ FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: PROJETA-
DA NÚMERO 60, SERVIDÃO NÚMERO 17, HERCÍLIO NOBERTO PEREIRA, DAVID FRANCISCO, GOVERNADOR IVO SILVEIRA, GOVERNADOR PEDRO IVO 
CAMPOS, MARISVALDA DOMINGUES, MANOEL DE SOUZA, DELAMOR OLIVEIRA, SERVIDÃO NÚMERO 25, SERVIDÃO NÚMERO 23, SERVIDÃO NÚMERO 
12, CONFORME L
Sangão, 3 de Maio de 2022

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 026/PMS/2021 - TP 001/2021 - PMS
Publicação Nº 3870500

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F1F536D5E2B151648DE4D07AE61B8B429B853CEE
Aditivo Nº ..... : 6-26/2021 - Contrato Nº: 26/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO
Contratada...: JL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Valor ............ : 0,00 (zero)
Vigência ....... : Início: 01/05/2022 Término: 30/05/2022
Licitação ...... : Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 1/2021
Recursos ..... : Dotação: 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (238), 1.003.4.4.90.51.00.00.00.00 (242)
Objeto .......... : Construção do Berçário Brincando e Aprendendo localizada na Rua Izaura Goulart Lessa no Distrito de Morro Grande no 
Município de Sangão, Estado de Santa Catarina, com área total de 594.75m²

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - PL 054.2022 TP 006.2022
Publicação Nº 3872078

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
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OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA P/ FUTURA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO 
DE SANGÃO/SC, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

IMPUGNANTE: N E S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

1. DAS PRELIMINARES
Trata-se de Impugnação interposta pela empresa N E S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, tempestivamente, contra os termos do Edital 
de Tomada de Preços Nº 006/2022.
Em tempo, informamos que esta Comissão de licitação foi designada com base na Decreto nº 088 de 03 de agosto de 2021, publicada no 
DOM, edição nº 3616, pág. 1727 de 09 de setembro de 2021, para recebimento e julgamento dos processos licitatórios do município de 
Sangão/SC.
Inicialmente há que se esclarecer que, a empresa impugnante é pessoa jurídica e apresentou a peça impugnatória dentro do prazo legal, 
para interessado na condição de licitante impugnar o Edital. Ocorre que a peça impugnatória, foi encaminhada sem subscrição do represen-
tante legal, ou seja, desacompanhada de qualquer documento (Procuração. Contrato Social, Ato Constitutivo, Estatuto, Ata de Assembleia 
ou outro documento congénere). A empresa não comprovou que o subscritor detém poderes para representá-la legalmente.
No entanto, esta Administração tem por praxe responder todos os aspectos questionados por seus licitantes, no intuito de esclarecer e 
dar transparência aos atos praticados. Assim, em virtude da relevância dos argumentos trazidos na peça impugnatória, a Administração 
procedeu à sua análise.

2. DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE
Em resumo, a impugnante alega que o procedimento licitatório em questão contém ilegalidade quanto ao julgamento por preço Global, 
restringindo o caráter competitivo da licitação.
Alega que quanto o agrupamento dos itens do objeto, que a não divisão por itens/lotes fere o caráter competitivo do certame, visto que 
culminaria na elevação do custo da contratação de forma global.
Alega, ainda, que é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública.
Afirma que os serviços pretendidos, embora nesse específico caso sejam únicos pela ótica desse Administrador, são atividades distintas, 
sendo o município de Sangão/SC, o único a adotar o preço global para processos de Elaboração de Projeto e Fiscalização.
Prossegue afirmando que o parcelamento dos itens é regra e que julgar os itens de forma global limitaria a participação de empresas.
Por fim, alega que a comprovação da execução de, pelo menos, 5 anos, relativos fiscalização e supervisão de obras de infraestrutura, é 
descabida, desarrazoada e desproporcional.

3. DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE
Requer a Impugnante:
a) Que seja separado em lotes, resultando em um edital com 2 lotes, e não adjudicação por preço global, visto que não há nenhum benefício 
ao município julgar o processo por preço global, em um único lote.

4. DA ANÁLISE E JULGAMENTO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a licitação pública, obedecendo a Lei Federal nº 8.666/93, deve se preocupar em selecionar a proposta 
efetivamente mais vantajosa ao Poder Público.
E, ainda, nos procedimentos licitatórios, além do princípio da isonomia e legalidade, a Administração permanece adstrita aos princípios da 
legalidade e proporcionalidade para adoção dos critérios a serem estabelecidos no edital, necessários ao atendimento do interesse público.
O interesse do Município é justamente garantir a viabilidade de competição, a fim de possibilitar a observância dos princípios previstos na 
Lei Federal nº 8.666/93:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princí-
pios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Quanto às alegações trazidas na presente impugnação, após breve consulta junto ao departamento técnico de projetos, verifica-se que traz 
argumentação pertinente.

Isso porque, em busca mais aprofundada sobre o tema, analisada a matéria, ao optar pelo lote único, a Administração corre o risco de 
contratar itens com valores acima do que foram propostos pelos outros licitantes do mesmo certame.

Há que se atentar também para o fato de a licitação por lote global afastar licitantes que não possam ser habilitados a fornecer todos os 
itens especificados no lote.

Considerando o amparo normativo supramencionado, entendemos que um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, 
entretanto, tal princípio não pode ser tomado por absoluto, antes, deve ser interpretado e sopesado conjuntamente com outros importantes 
princípios tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência nas contratações.

Ainda nesse bojo, tendo em vista o § 1°, inciso I, do Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/1993, a Administração deve exigir dos participantes 
somente o que for realmente necessário para a adequada execução dos serviços desde que respeitados os interesses administrativos e a 
segurança da futura contratação, a fim de selecionar, dentre as inúmeras licitantes, a proposta que lhe melhor aprouver, tendo em vista 
principalmente o interesse público e as exigências legais. Com efeito, a exigência de experiência mínima de 5 anos limitaria a concorrência 
do certame.
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Assim, sugerimos que seja providenciada retificação a fim de atender a solicitação.

5. DA DECISÃO
Diante do exposto, entendemos pela PROCEDÊNCIA da presente impugnação, de forma a ampliar a possibilidade de participação de em-
presas.
Providencie-se retificação.
Dê ciência à Impugnante.

Sangão/SC, 03 de maio de 2022.

Aldori Antônio da Silva
Presidenta da CPL
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Santa Helena

prefeitura

DECRETO Nº 2.184/2022
Publicação Nº 3868141

DECRETO Nº 2.184/2022.
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA MOTORISTAS DO MUNICÍPIO QUE EXERÇAM SUAS FUNÇÕES NO TRANS-
PORTE ESCOLAR.

O Prefeito Municipal de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, usando da competência que lhe confere a Lei Orgânica Municipal art. 108 
Inc. XXXIII e demais Dispositivos Constitucionais e Legais Vigentes,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o seguinte horário para o motorista do transporte escolar, Lucas Franciscon conforme autorizado pelo inciso 3º, 
art. 1º da Lei Municipal nº 1.027/2019.

TURNO HORÁRIO JORNADA
1º 06:00 ÀS 08:00 2 HORAS
2º 10:30 ÀS 13:00 2:30 HORAS
3º 15:00 ÀS 18:30 3:30 HORAS

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena,
em 02 de maio de 2022.

BLÁSIO IVO HICKMANN
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1.110/2022
Publicação Nº 3868146

 

 
 

LEI Nº. 1.110 DE 03 DE MAIO DE 2022 
  

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA A ADERIR AO PROGRAMA 
“MAIS ASFALTO” CRIADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER, FIRMANDO OS RESPECTIVOS 
CONTRATO DE PROGRAMA, CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO DE 
INGRESSO AO PROGRAMA E CONTRATO DE RATEIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
  
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA HELENA, Estado de Santa Catarina, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas por lei, 
 
 Faz saber que a CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA HELENA aprovou e eu 
sanciono a presente Lei:  

 
Art. 1º. Fica autorizado a ADESÃO do município de SANTA HELENA ao “PROGRAMA 

MAIS ASFALTO” criado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER mediante 
a formalização dos competentes de Contrato de Programa, Contrato de Aporte Financeiro de Ingresso ao 
Programa e Contrato de Rateio Mensal, que são parte integrante desta lei. 

 
Art. 2º. O CONTRATO DE PROGRAMA que tem como objetivo a gestão associada dos 

serviços públicos e formalização dos serviços a serem desenvolvidos através do programa MAIS ASFALTO. 
 
Art. 3º. O CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO DE INGRESSO AO 

PROGRAMA, que tem como objetivo disciplinar o pagamento do referido aporte o qual deverá ser realizado 
em parcela única até a data de 30 de junho de 2022, nos respectivos dados bancários constantes no referido 
contrato.   
 

Art. 4º. O CONTRATO DE RATEIO, tem como objetivo ratear mensalmente as despesas 
necessárias ao desenvolvimento e manutenção das atividades do programa, sendo que o pagamento deverá ser 
efetuado em 12 parcelas mensais, de janeiro a dezembro de cada exercício, devendo as mesmas serem pagas até o 
último dia útil de cada mês, nos respectivos dados bancários constantes no referido contrato.  

 
Parágrafo único: Excepcionalmente, para o exercício de 2022, o contrato de rateio será pago 

em 07 parcelas mensais, entre os meses de junho a dezembro de 2022, sendo as mesmas pagas até o último dia 
útil de cada mês. 
 

Art. 5º.  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de 
todos os valores, pertinentes à sua participação no “Programa Mais Asfalto” do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional – CONDER, inclusive para os exercícios fiscais posteriores a 2022, bem como 
índices de reajustes anuais estabelecidos em contrato público do consorcio ou definidos em Assembleia Geral 
Ordinária do consórcio. 
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Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

SANTA HELENA/SC, 03 de maio de 2022. 
 

 
BLASIO IVO HICKMANN 

PREFEITO DE SANTA HELENA  
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ANEXO I:   
MINUTA DO CONTRATO DE PROGRAMA  

 
CONTRATO DE PROGRAMA MAIS ASFALTO Nº XX/2022 

 
Pelo presente instrumento de CONTRATO DE PROGRAMA que celebram entre si o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONDER, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de 
São Miguel do Oeste, SC, CEP 89900-000, neste ato representado pelo seu presidente Sr. CLAUDIO JUNIOR 
WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do Sul, SC, portador da Carteira de Identidade 
nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, residente e domiciliado na 
Linha Barro Preto, interior, município de Guarujá do Sul/SC,  e o MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 80.912.140/0001/75, com sede na rua Dom Feliciano, 
476, Centro de Santa Helena, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. BLASIO IVO 
HICKMANN, resolvem firmar o presente “CONTRATO DO PROGRAMA MAIS ASFALTO”, conforme 
cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. Aplica-se ao presente Contrato de Programa as disposições da legislação federal de licitações, concessões de 
serviços públicos e de consórcios públicos - Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/2005 e ao Decreto nº 
6.017/2007, bem como a Lei Municipal nº xx/xxx do município de xxxxxxx que autorizou o mesmo a aderir ao 
presente Programa. 
 
Parágrafo único - O Contrato de Programa é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no artigo 
24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E FINALIDADE  

 
2.1.  O presente contrato tem como objeto a gestão associada de serviços públicos na execução de projetos de 
infraestrutura rodoviária, abrangendo pavimentação, drenagens pluviais, pintura e sinalização de vias, execução 
de meios fios,  manutenção e conservação de vias e espaços públicos no perímetro urbano e rural e demais 
serviços específicos definido em projetos executivos fornecidos pelos municípios consorciados, bem como o 
fornecimento de bens e materiais, atendendo as necessidades dos municípios consorciados ao CONDER e, em 
conformidade, com o contrato de consórcio público e posteriores alterações contratuais, bem como com as 
deliberações da assembleia geral do consórcio. 
 
2.2. A finalidade do objeto deste contrato visa desenvolver, de acordo com as necessidades e interesses dos 
consorciados, de acordo com as previsões do contrato de consórcio público, alterações contratuais e deliberações 
da Assembleia Geral do consórcio, ações na área da infraestrutura rodoviária dos municípios consorciados, 
através da contratação e execução de serviços de infraestrutura rodoviária urbana e rural, aquisição de matéria 
prima, materiais e equipamentos que se fizerem necessários, buscando a melhoria das condições das vias 
públicas, resultando em qualidade de vida a população, melhores condições de trafegabilidade e mobilidade, bem 
como o desenvolvimento regional. 
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Parágrafo único - A área de prestação dos serviços objeto do presente Contrato de Programa corresponderá ao 
território do município consorciado contratante. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

3.1. Para a consecução da gestão associada tratada neste instrumento, o município de SANTA HELENA 
transfere ao CONSÓRCIO o exercício parcial das competências de gestão e/ou execução de serviços públicos, 
praticando os demais atos de sua competência e/ou necessidade do município para a implantação e manutenção 
deste Programa. 
 
3.1.1. Os serviços a serem prestados pelo “PROGRAMA MAIS ASFALTO” serão executados em parceria 
entre o CONDER e os municípios consorciados aderentes ao Programa, cabendo ao CONDER a execução, 
planejamento e administração das  ações de infraestrutura, dentre as quais se destacam a gestão, produção, 
aplicação, transporte, remoção, sinalização viária, recomposição de pavimentos, além de outras ligadas a 
prestação e melhoramentos dos serviços de infraestrutura rodoviária, urbana e rural, que possam contribuir para 
melhoria das áreas definidas em projeto específico. 
 
3.1.2 Compete ao município consorciado a elaboração e aprovação dos projetos pertinentes aos serviços que 
serão contratados/executados através do Programa “Mais Asfalto”, promover o pagamento dos valores 
pertinentes a implantação e manutenção do Programa “Mais Asfalto” e dos contratos de obra a serem realizadas, 
além da preparação do local onde as obras serão executados e, em caso de necessidade, a disponibilização de 
servidores  para acompanhamento e auxílio braçal incluindo possível  disponibilização de equipamentos e 
maquinários na data de execução das obras. 
 
3.2. A ordem de execução dos serviços solicitados pelos municípios consorciados, levará em consideração a 
ordem cronológica de protocolo dos pedidos junto ao Consórcio, as condições de atendimento do Consórcio e 
a concentração de serviços em municípios geograficamente próximos considerando os custos de logística, 
buscando otimização e eficiência no uso dos recursos públicos. 
 
3.3. Para fins de implantação e manutenção da gestão associada prevista neste Contrato de Programa, o 
CONDER, diante de suas necessidades e enquanto estiver em vigência o presente contrato, poderá promover a 
aquisição e/ou contratação de equipe técnica, bens e serviços necessários à prestação dos serviços objeto deste 
instrumento.  
 
3.4. As despesas decorrentes da implantação e manutenção dos serviços objetos do presente contrato serão 
custeados pelos municípios consorciados que aderirem ao Programa por meio de Contrato de Aporte Financeiro 
e Contrato de Rateio de acordo com os critérios, valores e condições estabelecidos em Assembleia Geral. 
 
3.5. O município consorciado ao aderir o presente Programa fica obrigado a aceitar as deliberações da 
Assembleia Geral do CONDER quanto às condições de prestação dos serviços objeto do presente contrato e 
encargos financeiros pertinentes. 
 
3.6. Para cumprir com suas finalidades, o CONDER, através do Programa poderá: 
I – Adquirir e/ou receber em doação ou cessão de uso, os bens que entender necessários, os quais integrarão seu 
patrimônio; 
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II - Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de 
outras entidades e órgãos governamentais ou da iniciativa privada;  
III - Efetuar licitação para contratação de serviços e insumos necessários ao regular desenvolvimento das 
atividades afetas ao Programa; 
IV - Contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes consorciados, dispensada a 
licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93; 
V – Outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços de acordo com as normas 
estabelecidas neste Contrato de Programa; 
VI – Requisitar a cooperação, cessão ou transferência de servidores dos municípios consorciados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
4.1.  A fim de garantir a transparência da gestão econômica e financeira do objeto deste contrato, serão 
estritamente observadas as disposições constantes no Protocolo de Intenções e alterações contratuais do 
Consórcio Público, sendo que o CONDER deverá, especialmente: 
I – Elaborar e encaminhar aos municípios que aderirem ao programa relatórios e demais informações das 
atividades e valores; 
II – Disponibilizar aos municípios que aderirem ao programa as informações contábeis e demonstrações 
financeiras, exigidas segundo a legislação pertinente, relativas ao desenvolvimento e ao cumprimento do objeto; 
III – Realizar as publicações legais previstas especialmente quanto à gestão econômica e financeira dos serviços 
objeto do contrato; 
IV – Realizar a prestação de contas anuais, conforme determina as normas legais em vigor; 
V – Fornecer informações e certidões solicitadas por qualquer cidadão. 
 
4.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho Fiscal do Consórcio Público, de 
representantes do Poder Legislativo dos municípios consorciados e do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. 
 
4.3. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER fica autorizado a emitir contratos e 
recibos referente a prestação dos serviços objeto deste instrumento.  
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

5.1. São atribuições do CONDER: 

I - Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários 
para o cumprimento das finalidades deste instrumento; 

II - Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo dos 
depósitos efetuados em conta corrente pelos municípios que aderirem ao programa; 

III - Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção das finalidades previstas neste instrumento; 

IV - Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento pelos 
municípios consorciados que aderirem ao referido Programa; 

V - Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na 
forma da Lei. 
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5.2. São atribuições do município: 

I - Transferir os recursos financeiros necessários para manutenção dos serviços pertinentes ao Programa, quais 
sejam, aqueles estabelecidos em Contrato de Aporte Financeiro, Contrato de Rateio ou aqueles estabelecidos em 
Assembleia Geral do Consórcio; 

II - Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância 
dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito; 
III - Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do objeto do presente instrumento; 
IV - Acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e obrigações estabelecidas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E PESSOAL 
 
6.1. Fica estabelecido que os municípios que aderirem ao Programa poderão transferir bens e pessoal para a 
execução dos serviços objeto do presente contrato, observada a legislação em vigor. 
 
6.2. Na eventual transferência de servidores dos municípios consorciados ao CONDER, a forma de recepção 
destes pelo Consórcio e eventuais encargos, será definido em Assembleia Geral do Consórcio. 
 
6.3. Na eventual transferência de bens pelos municípios, os mesmos serão revertidos na extinção deste contrato, 
garantidos os direitos de exploração pelo Consórcio Público, durante sua vigência, a quem incumbe a sua 
manutenção. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIZAÇÃO 
 
7.1. O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, Secretário 
Executivo e demais representantes não responde pessoalmente, pelo descumprimento das obrigações 
decorrentes deste Contrato.  
 
7.2. O disposto nesta cláusula não se aplica aos atos praticados em desconformidade com a legislação, com o 
Protocolo de Intenções, Contrato de Consórcio Público e alterações e Estatuto do Consórcio. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
 
8.1. O presente Contrato de Programa entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará por prazo 
indeterminado. 
 
CLÁUSULA NONA - DO ADITAMENTO 
 
9.1. Este contrato poderá ser alterado por decisão das partes, mediante termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA INADIMPLÊNCIA 
 
10.1. O município consorciado que aderir ao Programa e que se encontrar em situação de inadimplência com o 
Consórcio Público será notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação, sendo 
suspensos os serviços do Programa “Mais Asfalto” ao respectivo ente consorciado até a regularização da dívida. 
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10.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 06 (seis) meses, o município consorciado poderá ser 
excluído do Programa “Mais Asfalto” mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as disposições 
legais e regulamentares. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
11.1. O presente contrato de programa poderá ser rescindido por:  
 
I – Descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 
 
II – Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexigível; 
 
III – Ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte que dele se 
desinteressar com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, respeitando as obrigações constantes em contrato 
de rateio. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Miguel do Oeste – SC, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato, renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. As demais questões aqui não disciplinadas serão resolvidas consoante as disposições do Contrato de 
Consórcio Público e alterações posteriores, do Estatuto Social do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento 
Regional – CONDER e das normas da Lei nº 11.107/2005, bem como pelas deliberações tomadas em 
Assembleia Geral. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas. 

 
São Miguel do Oeste/SC, xxxxx de xxxxx de 2022 

 
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                          BLASIO IVO HICKMANN 
           Presidente do CONDER                                                             Prefeito de Santa Helena 
 
 

 
Após análise do conteúdo do contrato de programa, 
verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos 
pelas legislações vigentes ao assunto, opinando assim, 
pela assinatura do presente contrato. 
 
 

                                                                                  
                                                                                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Assessora Jurídica CONDER 
OAB/SC Nº XXXX    

 
 
 
ANEXO II:  
MINUTA DO CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO - PMA 
 
 

CONTRATO DE APORTE FINANCEIRO Nº ........../2022 
 

 
“Contrato de APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO” 
celebrado entre o Município de SANTA HELENA/SC e o Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Regional – CONDER”. 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 
80.912.140/0001/75, com sede na Rua Dom Feliciano, 476, Centro de Santa Helena/SC, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal Sr. BLASIO IVO HICKMANN, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 
1856376 órgão expedidor SSP / SC, inscrito no CPF sob o nº 563.400.799-20, residente e domiciliado no 
município de SANTA HELENA/SC, ora doravante denominado CONTRATANTE, e o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, entidade com 
personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, com sede na Rua Osvaldo 
Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel do Oeste, neste ato representado pelo seu presidente Sr. 
CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do Sul, portador da 
Carteira de Identidade nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 061.266.679-48, 
residente e domiciliado no município de Guarujá do Sul, ora doravante denominado CONTRATADA, resolvem 
firmar o presente “CONTRATO APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO” tendo 
como base legal a Lei Federal nº 11.107/2005, Decreto Federal nº 6.017/2007, Lei Municipal que aprovou o 
ingresso do município ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, Nº 957/2017 
bem como a lei que autorizou a adesão do Município ao referido Programa nº xxx/20xx (citar demais legislações 
pertinentes se o município se acharem necessário e deletar essa frase), conforme cláusulas e condições seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto disciplinar o pagamento do valor do APORTE FINANCEIRO AO 
“PROGRAMA MAIS ASFALTO” do município de XXXXXXXXXXX para o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional – CONDER. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1. Conforme aprovação da Adesão do município de XXXXXXXXXXX ao PROGRAMA MAIS 
ASFALTO do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, através da Lei Municipal 
nº xxx/20xx, deverá ser realizado o pagamento do APORTE FINANCEIRO no valor de R$ 100.000,00 
(Cem mil reais). 
 
2.1. O pagamento do valor acima descrito deverá ser realizado em parcela única até a data de 30/06/2022, 
nos respectivos dados bancários: Banco do Brasil, agência nº 0599-1, conta corrente nº 61309-6 de 
titularidade do CONDER (Programa MAIS ASFALTO). 
 
2.2. O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, fornecerá recibo com os dados 
correspondentes ao pagamento acima mencionado neste contrato. 
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2.3. A falta de repasse do valor constante no presente contrato no prazo estabelecido ensejará a aplicação de 
multa e a cobrança de juros de mora, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas em Lei ou no Estatuto do 
CONDER, Contrato de Consórcio Público e suas alterações contratuais e Contrato de Programa. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
 
3.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de APORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA MAIS 
ASFALTO correrão por conta da rubrica orçamentária de acordo com a Lei Orçamentária Anual sob n° xxx/xxx 
e respectivos anexos, nas seguintes rubricas orçamentárias: 

Despesa Complemento Especificação Valor  (%) 

xx 3.1.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Pessoal 4.000,00  4% 

xx 3.3.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Manutenção 16.000,00  16%  

xx 4.4.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Investimento 80.000,00  80%  

TOTAL R$ 100.000,00 100% 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
4.1. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, o CONDER deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do 
Município das despesas realizadas com o recurso entregue por conta do presente Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
5.1. O Município ficará sujeito à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato em caso de 
inadimplência e juros legais de mora até o efetivo pagamento, sendo suspensos os serviços prestados através do 
Programa Mais Asfalto até a regularização da dívida. 
 
5.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 60 (sessenta) dias, o Município poderá ser excluído do 
Programa Mais Asfalto sendo que a exclusão não exime o município do pagamento do valor constante neste 
contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.1. O presente Contrato Aporte Financeiro entra em vigor na data de sua assinatura até 31/12/2022.  
 

CLÁUSULA SETIMA – DO FORO 
 
7.1. Fica eleito o foro da Comarca de xxxxxxxxxxxx, SC, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos 
relacionados com o cumprimento deste contrato. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. As demais questões serão resolvidas consoante às disposições do Estatuto Social, Contrato de Consórcio 
Público e posteriores alterações do CONDER e das normas da Lei Federal n° 11.107/2005, bem como pelas 
deliberações tomadas em Assembleia Geral. 
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E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e valor, na presença de duas testemunhas. 
 

Xxxxxxxxx /SC, xxx de xxxxx de 2022 
 

 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
           Presidente CONDER                                                                     Prefeito de xxxxxxx 
 

Após análise do conteúdo do contrato de programa, 
verificou-se que este cumpre os requisitos exigidos 
pelas legislações vigentes ao assunto, opinando assim, 
pela assinatura do presente contrato. 

                                                                            
                                                                                                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Assessor(a) Jurídico(a) do município de xxxxxxx / OAB/SC Nº xxxx    
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ANEXO III:  
MODELO DE CONTRATO DE RATEIO AO PROGRAMA MAIS ASFALTO - PMA 

 
 

CONTRATO DE RATEIO Nº xx/2022 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº xx/2022 
 

 
“Contrato de RATEIO ao Programa MAIS ASFALTO do Consórcio celebrado 
entre o Município de XXXXXXX/SC e o Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional – CONDER”. 

 
 
O MUNICÍPIO DE XXXXXXX, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº xxxxxxx, com sede 
na xxxxxxx, xxxxxxx, Centro de XXXXXXX/SC, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. 
XXXXXXX, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº xxxxxxx órgão expedidor xxxxxxx / xx, inscrito 
no CPF sob o nº xxxxxxx, residente e domiciliada no município de XXXXXXX/SC, ora doravante denominado 
CONTRATANTE, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
- CONDER, entidade com personalidade jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 23.773.012/0001-54, 
com sede na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel do Oeste, neste ato representado pelo 
seu presidente Sr. CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, brasileiro, solteiro, Prefeito de Guarujá do Sul, 
portador da Carteira de Identidade nº 4.899.402, órgão expedidor SESP/SC, inscrito no CPF sob o nº 
061.266.679-48, residente e domiciliado no município de Guarujá do Sul/SC, ora doravante denominado 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO DE RATEIO com o objetivo de RATEAR AS 
DESPESAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 
MAIS ASFALTO, oferecido pelo CONDER, tendo como base legal a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 
11.107/2005, Decreto nº 6.017/2007, Lei Municipal de Ratificação/Ingresso ao Consórcio nº xx/xxxx e Lei de 
Adesão ao Programa Mais Asfalto nº xx/xxxx, Contrato de Programa, bem como cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO e FINALIDADE 
 
1.1. O presente contrato tem como objeto RATEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS ASFALTO, transferindo ao 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER o exercício parcial das competências de 
planejamento, gestão e execução dos serviços públicos, nos termos do art. 8º da lei nº. 11.107/05. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 
2.1. O presente contrato de rateio terá vigência a partir da data de sua assinatura até o dia 31/12/2022. 
 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2282

2.2. O contrato poderá ser prorrogado de acordo com a conveniência da Administração Pública, desde que 
respeitadas as disposições do art. 57 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DE RATEIO E PAGAMENTO 
 
3.1. Para a execução do objeto deste Contrato de Rateio, e pelo correto e perfeito desempenho dos serviços ora 
contratados, o MUNICÍPIO repassará mensalmente ao CONDER, conforme definido em assembleia realizada 
em 11/03/2022 e registrado sob ata nº 01/2022, o seguinte valor assim distribuído: 
 
 - Coeficiente Fixo: R$ xxx (xxxx) - representando 27%. 
 
 - Coeficiente Variável (Indexador: População - Estimativa IBGE 2021) R$ xxx (xxx) - representando 
36,50%. 
 
- Coeficiente Variável (Indexador: Movimento Econômico Ano/base/2021): R$ xxx (xxx) - representando 
36,50%. 
 
3.2. Desta forma, o valor a ser repassado ao CONDER mensalmente será de R$ xxx (xxxx), totalizando para 07 
(sete) meses - junho a dezembro de 2022 - o valor de R$ xxx (xxxxx), conforme segue:  

  Parcela Vencimento/Pagamento até Repasse mensal R$  

1ª 30/06/2022 R$ xxxxx 
2ª 30/07/2022 R$ xxxxx 
3ª 30/08/2022 R$ xxxxx 
4ª 30/09/2022 R$ xxxxx 
5ª 30/10/2022 R$ xxxxx 
6ª 30/11/2022 R$ xxxxx 
7ª 30/12/2022 R$ xxxxx 

REPASSE TOTAL ANUAL R$ xxxxxxxxxx 
 
3.3. Os valores serão depositados em conta específica do Programa Mais Asfalto do CONDER: Banco: 001 – 
Banco do Brasil, Agência 0599-1, Conta Corrente 61309-6 ADM/PMA. 
 
3.4. A falta de repasse dos valores constantes do presente contrato poderá ensejar a aplicação de multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor do contrato e a cobrança de juros de mora, sem prejuízo das demais sanções 
estabelecidas em Lei ou no Estatuto do CONDER, Contrato de Consórcio Público e suas alterações. 
 
3.4.1. Em caso de inadimplência, pelo de prazo de 60 (sessenta) dias, o Município poderá ser excluído do 
Programa, sendo que, a exclusão não exime o município do pagamento dos valores constantes neste contrato. 
 
3.5. Outras despesas não previstas, necessárias à consecução do objeto deste instrumento ficam condicionadas a 
aprovação em Assembleia do CONDER e deverão ser objeto de termo aditivo ao presente contrato de rateio. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
4.1. O preço estabelecido será irreajustável durante a vigência do contrato. 
 
CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio correrão por conta da rubrica orçamentária de 
acordo com a Lei Orçamentária Anual sob n° xxx/xxx e respectivos anexos, nas seguintes rubricas 
orçamentárias: 

Despesa Complemento Especificação Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) (%) 

xx 3.1.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Pessoal xxxxx xxxxx 85 % 

xx 3.3.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Manutenção xxxxx xxxxx 10 % 

xx 4.4.71.70  Transferência a Consórcios Públicos 
Rateio Despesas de Investimento xxxxx xxxxx 5 % 

TOTAL R$ xxxxx R$ xxxxx 100% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
6.1. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 
2000, o Consórcio Público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas do 
Município, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por conta do presente Contrato de Rateio, de 
forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos 
atendidos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO 
 
7.1. São obrigações do CONDER: 
 
7.1.1. Acompanhar e controlar a qualidade técnica dos serviços prestados durante todo o processo, através de 
relatórios das atividades;   
 
7.1.2. Fornecer mensalmente recibo do valor pago pelo Município; 
 
7.1.3. Promover a gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços 
necessários para o cumprimento das finalidades deste instrumento; 
 
7.1.4. Contabilizar os recursos recebidos e os créditos decorrentes deste contrato de rateio, fornecendo recibo 
dos depósitos efetuados em conta corrente pelo município; 
 
7.1.5. Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção das finalidades previstas neste instrumento; 
 
7.1.6. Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades objeto do presente instrumento; 
 
7.1.7. Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, inclusive prestando contas na 
forma da Lei. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
8.1. São obrigações do Município: 
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8.1.1. Efetuar o pagamento mensal de sua cota de rateio, nos termos estipulados neste contrato; 
 
8.1.2. Designar servidor para responder pelos serviços a serem prestados ao município atraves deste contrato 
com quem o CONDER manterá todos os contatos pertinentes ao respectivo Programa. 
 
8.1.3. Inscrever em seu passivo permanente os valores a serem repassados na eventualidade de não observância 
dos prazos fixados para repasse, assegurando o pagamento futuro e a correta demonstração contábil do débito; 
 
8.1.4. Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS NORMAS LEGAIS 
 
9.1. É dispensada a realização de licitação para a celebração deste Contrato de Rateio, com fundamento no artigo 
24, inciso XXVI, da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
9.2. Aplicam-se também ao presente CONTRATO DE RATEIO as disposições da Lei Federal n° 11.107/05, 
disposições do Protocolo de Intenções e Alterações, do Estatuto Social do CONDER e do Contrato de 
Consórcio Público e posteriores alterações bem como as Leis Municipais do município de Ratificação do 
Consórcio Público e de Adesão ao Programa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
10.1. O presente contrato tem como seu fiscal o (a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxx (Secretário(a) Municipal de 
xxxxxxxxx), inscrito(a) no CPF sob o nº xxxxxx, cabendo-lhe a obrigação de fiscalizar o objeto, em 
conformidade com a quantidade e saldo para pagamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
11.1. Fica eleito o foro da Comarca de xxxxxx/SC, para dirimir as questões e/ou procedimentos decorrentes ao 
cumprimento deste contrato. 
 
E, por estarem assim justos e acordes, firmam o presente, em (02) duas vias de igual teor e forma, sem rasuras, 
para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

 
xxxxxxxx /SC, xxx de xxxxx de 2022 

 
 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
           Presidente CONDER                                                                     Prefeito de xxxxxxx 
 

 
Após análise do conteúdo do contrato acima, 
verificou-se que este cumpre os requisitos 
exigidos pela legislação vigente, opinando 
assim, pela assinatura do presente contrato.                                                                                     
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XXXXXXXXXXXXX 

Procurador Geral do Município 
                                                            OAB/SC nº. XXXXXXX   

 
 
 
DECLARO que sou Fiscal do presente Contrato, 
recebi uma cópia e estou incumbindo de fiscalizar 
o cumprimento deste contrato. 
 
XXXXXXXXXXXXX 
CPF: XXXXXXXXXXXXX 

LEI Nº 1.111/2022
Publicação Nº 3868163

LEI Nº 1.111 DE 03 DE MAIO DE2022.

ALTERA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DENOMINADO DE AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANE-
AMENTO (ARIS), ANEXO DA LEI Nº 1005/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal do Município de Santa Helena, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no Contrato de Con-
sórcio Público do consórcio público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), firmado entre este Município 
e o Consórcio Público ARIS, mediante autorização da Lei Municipal nº 1005 de 07 de março de 2019
Art. 2º Fica alterado o art. 18 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de Sane-
amento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 18. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente no período de 1º de outubro a 31 de janeiro, para proceder às eleições e apreciar 
o Orçamento, o Plano de Trabalho e a Prestação de Contas, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, por um quinto de seus membros ou pelo Conselho Fiscal, para outras finalidades.”
Art. 3º Fica alterado o § 1º do art. 42 do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal 
de Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 42...
§ 1º É permitida a recondução para o cargo de Diretor-Geral, para mandato de 4(quatro) anos.”
Art. 4º Fica alterado o Anexo II do Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado de Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento (ARIS), que passa a ter a seguinte redação:

ANEXO II
RELAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS CRIADOS
Quantidade de Cargos Denominação do Cargo Carga Horária Semanal Referência Salarial Inicial
01 Diretor-Geral 40 horas 100
01 Diretor de Regulação 40 horas 90
01 Diretor de Administração e Finanças 40 horas 90
01 Ouvidor 40 horas 80
01 Coordenador de Normatização 40 horas 80
01 Coordenador de Fiscalização 40 horas 80
01 Coordenador de Contabilidade 40 horas 80
01 Coordenador de Recursos Humanos 40 horas 80
10 Analista de Fiscalização e Regulação 40 horas 67
02 Procurador jurídico 40 horas 56
02 Contador 40 horas 40
10 Agente Administrativo 40 horas 20
12 Engenheiro Sanitarista 40 horas 56

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Helena, SC, em 03 de maio de 2022.
BLÁSIO IVO HICKMANN
Prefeito Municipal.
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Santa Rosa do Sul

prefeitura

CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO-REURB
Publicação Nº 3867891

CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 80.989.965/0001-98, com sede 
a Rua Fermínio Pedro Raupp, n° 400, Centro, neste município de Santa Rosa do Sul-SC, representado neste ato pelo Presidente da Comis-
são Municipal de Regularização Fundiária Paulo Roberto de Souza Martins, inscrito no CPF sob o n° 689.055.649-68, vem por meio desta 
comunicar que instaurou o PAR - Procedimento Administrativo de Regularização Fundiária Urbana nº 03/22, com a finalidade de viabilizar a 
regularização fundiária do núcleo urbano informal referenciado SOUZA/SETOR-01, pertencente a matrícula n° 9.619 da Comarca de Som-
brio/SC, situado no centro (Engenho Velho), localizado em torno das Ruas José Porfírio de Melo, Antônio Luiz Possamai, Olavo Mamede de 
Bitencourt, Manoel Norberto Fraga, Amandio Pedro Tristão e Avenida Jaguarari, neste município de Santa Rosa do Sul/SC.
Prosseguindo com os trabalhos e estudos, vem por meio desta CERTIFICAR que notificou todos os proprietários da área de origem, os 
detentores de direitos reais, os confrontantes, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal e os terceiros eventualmente 
interessados.
E, que, transcorrido o prazo de 30(trinta) dias não houve impugnação ou manifestação por quem quer que seja.

Era o que cumpria certificar.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul-SC, 03 de maio de 2022.

Paulo Roberto de Souza Martins
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária

CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO-REURB
Publicação Nº 3867915

CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 80.989.965/0001-98, com sede 
a Rua Fermínio Pedro Raupp, n° 400, Centro, neste município de Santa Rosa do Sul-SC, representado neste ato pelo Presidente da Comis-
são Municipal de Regularização Fundiária Paulo Roberto de Souza Martins, inscrito no CPF sob o n° 689.055.649-68, vem por meio desta 
comunicar que instaurou o PAR - Procedimento Administrativo de Regularização Fundiária Urbana nº 04/22, com a finalidade de viabilizar 
a regularização fundiária do núcleo urbano informal referenciado MOINHOS DE VENTO/SETOR 02 pertencente a matrícula n° 8.522 da 
Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, situado no bairro Moinhos, em torno da Rua Saturnino Teixeira da Rosa, Rua A e Rua B, neste município 
de Santa rosa do Sul/SC.
Prosseguindo com os trabalhos e estudos, vem por meio desta CERTIFICAR que notificou todos os proprietários da área de origem, os 
detentores de direitos reais, os confrontantes, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal e os terceiros eventualmente 
interessados.
E, que, transcorrido o prazo de 30(trinta) dias não houve impugnação ou manifestação por quem quer que seja.

Era o que cumpria certificar.

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul-SC, 03 de maio de 2022.

Paulo Roberto de Souza Martins
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária

DECRETO Nº 023 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871013

DECRETO Nº 023, DE 03 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Comissão Central Organizadora da 9ª POLVILHANA – Festa do Polvilho e da Banana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe no uso das atribuições que lhe são conferidos pela 
Lei Orgânica Municipal, Art. 52, Inciso V,

DECRETA:
Art. 1º Nomeia os membros da Comissão Central Organizadora da 9ª POLVILHANA – Festa do Polvilho e da Banana, como segue:

a) Presidente: Edson de Oliveira Borba
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b) 1º Vice-Presidente: Marcia Fernanda da Rosa
c) 2º Vice-Presidente: Taiane de Matos Martins
d) 3º Vice-Presidente: Mariane Daminelli Duart
e) Tesoureiro: Renato Souza de Matos
f) 2º Tesoureiro: Wilfried Hemmer
g) Secretário: Cleonice D´Avila da Cunha Pereira
h) 2º Secretário: Fernanda Casagrande Velhos Mattioli

i) Membros:

Pedro D´Avila da Cunha
Adílio Pereira da Silva
Andreza Melo de Freitas
Anselmo Bitencourt
Camila dos Santos Tristão
Camile Rodrigues Miguel
Celia Caetana Paulo de Borba Roxo
Celia Marli da Silva
Claudio Silva Freitas de Jesus
Cleonice Bitencourt Cabral
Danieli Silveira da Silva
Delcides Pereira
Elaine Rosoni
Fabiane Pontarolo Valentim
Fabio de Souza Machado
Fernanda Cardoso de Bitencourt
Francisco de Souza Trajano
Gabriela Serafim da Rosa
Geovana Spindler Coelho
Geovano Candido Gomes
Gilvan Simão
Gilberto da Silva Inácio
Graziela Cardoso Machado
Higor de Oliveira Pereira
Janaina Candido Silveira
Joelson Farias Pereira
Josiani Martins Barbosa
Jorge Fernandes Pagani
Juarez Lopez da Silva
Juventino Garcia de Souza
Luana de Souza Pereira
Lenoir de Oliveira Martins
Luís Antônio Biulch
Manuel Souza de Matos
Mauricio Duarte Anastácio
Murilo Pagani
Osmael Bereta Inácio
Paula da Silva Monteiro
Rafael Pereira da Silva
Ramon Gustavo Santos Bitencourt
Sandro Rogerio Machado
Sintia Severino Coelho
Tais Broch de Borba
Valmir Hogenio de Matos
Vitória Nunes Lopes

Art. 2º À Comissão Central Organizadora competirá deliberar sobre aplicação de recursos advindos de empresas e/ou de convênios com 
instituição a nível Municipal ou Estadual, e fará a prestação de Contas ao Município de conformidade com a Legislação vigente.

Art. 3º Os membros desta Comissão não serão remunerados e seus serviços serão considerados relevantes.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de maio de 2022.
Almides Roberg Silva da Rosa
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
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Wilfried Hemmer
Diretor de Administração

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 033/2022
Publicação Nº 3868864

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC
TERMO DE INEXIGIBILlDADE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022 - IN
CONTRATADO: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
Objeto: Constitui objeto do presente processo licitatório o serviço técnico especializado de gerenciamento, publicação, consolidação e 
compilação dos Atos Oficiais do Município, compreendendo: Implantação e publicação, atualização dos atos oficiais, indexação das normas 
mencionadas na íntegra dos textos, consolidação por dentro do texto, compilação, versionamento das normas, publicação e pesquisa de 
documentos administrativos, acesso exclusivo a banco de dados – Pesquisa Nacional, acesso a canal de notícias/matérias sobre leis criadas 
em todo território nacional e acesso às ferramentas para acompanhamento e notificações por termos específicos, em tempo real, acerca de 
novas normas disponibilizadas no banco de dados por quaisquer municípios integrados no sistema LeisMunicipais.
Da base legal: Inciso I, do Art. 25, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações.
Do valor estimado: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
Santa Rosa do Sul, 03 de Maio de 2022.

JOELSON FARIAS PEREIRA
Presidente da CPL
ALMIDES ROBERG SILVA DA ROSA
Prefeito Municipal
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Santa Terezinha do Progresso

prefeitura

EXTRATO CONTRATO 41/2022 PNAE
Publicação Nº 3867956

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 41/2022

Contratado COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE MARAVILHA - COPAMAR, situado na Rua Prefeito Albino 
Cerutti Cella, 215, Maravilha- SC, inscrito no CNPJ sob n.09.145.480/0001-53

Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE.

Fundamento Legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Vigência do Contrato O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláu-
sula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022.

Valor R$ 70.083,25 (setenta mil e oitenta e três reais com vinte e cinco centavos)

Assinatura: MARCIA DETOFOL PREFEITA do Município de Santa Terezinha do Progresso - SC e ARMINDO LOSCH, pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 03 de maio de 2022.

MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal

EXTRATO CONTRATO 42/2022 PNAE
Publicação Nº 3867963

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 42/2022

Contratado LEANDRO BRUSTOLIN, situado à Linha Gaúcha, interior de Santa Terezinha do Progresso - SC, inscrito no CPF sob n. 
061.411.479-92.

Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 
PNAE.

Fundamento Legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Vigência do Contrato O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado (Cláu-
sula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022.

Valor R$ 10.184,00 (dez mil cento e oitenta e quatro reais)

Assinatura: MARCIA DETOFOL PREFEITA do Município de Santa Terezinha do Progresso - SC e LEANDRO BRUSTOLIN, pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 03 de maio de 2022.

MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal

EXTRATO CONTRATO 43/2022 PNAE
Publicação Nº 3868005

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 43/2022

Contratado MARISTELA ALVES, situado à Linha Gaúcha, interior de Santa Terezinha do Progresso - SC, inscrito no CPF sob n. 
051.955.309-80
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Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE.

Fundamento Legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Vigência do Contrato O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado 
(Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022.

Valor R$ 19.970,00 (dezenove mil novecentos e setenta reais)

Assinatura: MARCIA DETOFOL PREFEITA do Município de Santa Terezinha do Progresso - SC e MARISTELA ALVES, pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 03 de maio de 2022.

MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal

EXTRATO CONTRATO 44/2022 PNAE
Publicação Nº 3868016

Estado de Santa Catarina
Município de Santa Terezinha do Progresso- SC
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO nº 44/2022

Contratado COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, situado na Av. Porto Alegre, 233, Centro de Chapecó - SC, inscrito no CNPJ 
sob n.12.720.068/0001-24.

Objeto
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMI-
LIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE.

Fundamento Legal Lei 8.666/93 e alterações posteriores

Vigência do Contrato O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos mediante o cronograma apresentado 
(Cláusula Quarta) ou até 31 de dezembro de 2022.

Valor R$ 29.443,50 (vinte e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais com cinquenta centavos)

Assinatura: MARCIA DETOFOL PREFEITA do Município de Santa Terezinha do Progresso - SC e ANTONIO L. SCHNORR , pela contratada.
Santa Terezinha do Progresso/SC, 03 de maio de 2022.

MARCIA DETOFOL
Prefeita Municipal
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO IL 01/2022 PNAE
Publicação Nº 3867899

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3359E435B8073ED9C51D94E8032D2B570A17678F

 

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2022 - IL

42/2022

01/04/2022

Folha:  1/5

       O(a)  Prefeita Municipal,   MARCIA DETOFOL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação

em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela

Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL     (1841)

4 batata doce, lisa, firme, compacta, graúda, isenta de

enfermidades, sujidades, sem danos físicos; de colheita recente.

KG 120,00  0,0000 4,50    540,00

5 beterraba, firme e compacta, graúda, isenta de enfermidades,

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, livre de resíduos de

fertilizantes, transportada de forma adequada. De colheita recente

KG 120,00  0,0000 5,00    600,00

8 CARNE BOVINA COXÃO MOLE, PORCIONADA EM CUBOS DE

APROXIMADAME 30G, isento de aditivos ou substâncias

estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá

ser

acondicionada em embalagem primária constituída de plástico

atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de

microrganismos. Embalagem com 1 KG, devidamente selada, deve

conter as

seguintes informações: Identificação da empresa, peso, data de

processamento e data de validade, identificação do tipo de carne,

carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo

03

 meses a cotar a partir da data de entrega.

KG 340,00  0,0000 35,50    12.070,00

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

42/2022

1/2022-IL

Inexigibilidade de Licitação

03/05/2022

O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Santa Terezinha do Progresso,   3   de  Maio   de   2022. ----------------------------------------------------------------------

MARCIA DETOFOL

PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2022 - IL

42/2022

01/04/2022

Folha:  2/5

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL     (1841)

9 CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, PORCIONADA EM

CUBOS

DE APROXIMADAMENTE 30G, isento de aditivos ou substâncias

estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá

ser

acondicionada em embalagem primária constituída de plástico

atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de

microrganismos.

Embalagem com 1 a 2 KG, devidamente selada, deve conter as

seguintes informações: Identificação da empresa, peso, data de

processamento e data de validade, identificação do tipo de carne,

carimbo de inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo

03

meses a cotar a partir da data de entrega.

KG 340,00  0,0000 31,50    10.710,00

10 CENOURA, de boa qualidade, tamanho médio e coloração

uniforme, isentas de enfermidades, material terroso e umidade

externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do

manuseio e transporte

KG 120,00  0,0000 5,80    696,00

16 FARINHA DE MILHO, safra corrente. Produto obtido do grão de

milho, deverão ser fabricadas à partir de matérias primas sãs e

limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas. Não poderão estar

úmidas ou rançosas, prazo de validade mínima de 90 dias. Pacote

de 1 kg.

KG 200,00  0,0000 6,30    1.260,00

28 OVOS INSPECIONADOS MÉDIOS, isento de sujidades, fungos e

substâncias tóxicas, acondicionado em  embalagem apropriada, não

sendo embalagem de papelão e com rótulo contendo procedência e

validade.

DZ 100,00  0,0000 9,80    980,00

33 REPOLHO BRANCO, liso, fresco, graúdo, podado, tamanho e

colorações uniformes, bem desenvolvidos, firmes, com talo

compacto e claro, sem lesões de origem física ou mecânica, sem

perfurações e cortes.

Und 450,00  0,0000 5,75    2.587,50

Total do Fornecedor: 29.443,50

COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE     (1187)

1 alface fresca, bem formada, fechada,

podada, sem manchas e apodrecimento, livre de sujidades,

parasitas ou larvas.

Und 700,00  0,0000 3,60    2.520,00

3 açúcar mascavo; o produto deve ser íntegro; em embalagens 1kg;

com sabor e odor agradável.

KG 65,00  0,0000 14,25    926,25

6 BOLACHAS CASEIRAS (NATA, MANTEIGA, CHOCOLATE,

AÇÚCAR MASCAVO, FUBÁ. O produto deve apresentar-se integro

bem assado, com sabor e odor agradável.

Embalagem com 1kg. Embalagens com identificação do produto,

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de

fabricação e validade.

KG 365,00  0,0000 31,00    11.315,00

Santa Terezinha do Progresso,   3   de  Maio   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2022 - IL

42/2022

01/04/2022

Folha:  3/5

COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE     (1187)

11 Chuchu, de 1ª qualidade, apresentando cor e características naturais

ao produto, tamanho e ponto de amadurecimento médio, casca sã,

sem rachaduras, amassados e/ou batidas. O produto deve ser

limpo, livre

de contaminação e devidamente acondicionado.

KG 80,00  0,0000 5,00    400,00

13 CUCA CASEIRA, sem recheio, fresca, embaladas em sacos

plásticos com identificação do produto, ingredientes, valor

nutricional, peso,

fabricante, data de fabricação e validade. Data de fabricação

recente ao dia da entrega.

Und 100,00  0,0000 13,50    1.350,00

14 Cupcake (cenoura, milho, laranja, chocolate) com cobertura de

brigadeiro de cacau e coco cada unidade de  100 gr

Und 700,00  0,0000 3,90    2.730,00

15 ERVAS PARA CHÁ, cidreira, manjerona, poejo, funcho, erva doce,

louro, alecrim, camomila, hortelã, endro.

Sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos

estranhos, in natura, produto próprio para consumo humano

MAÇ 300,00  0,0000 4,80    1.440,00

18 GELEIA DE FRUTA 100% NATURAL, sem conservantes, sabores

diversos. Características: de primeira qualidade. Embalagem de

vidro de até 720G, a embalagem deve estar intacta, bem vedada e

deve constar: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes,

informações nutricionais e peso

Und 80,00  0,0000 13,80    1.104,00

22 MACARRÃO CASEIRO, tipo espaguete, com ovos inspecionados,

embalagem íntegra, com identificação do produto, data de

fabricação e validade.

KG 300,00  0,0000 15,50    4.650,00

23 Massinha doce(pão de hot dog recheado com creme belga e coco,

e doce de leite e coco. Cada unidade de 110 gr ou mais.

Und 400,00  0,0000 2,35    940,00

24 Melado, obtido a partir do cozimento da cana de açúcar, a partir de

matéria prima de qualidade, livre de contaminação, apresentando

cor,  aroma e características naturais ao produto acondicionados

em frascos

de vidro esterilizados, volume de 700 g, contendo no rótulo registro,

nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote, data de

fabricação e validade. Produto livre de registro no Ministério da

Agricultura - Serviço de Inspeção Federal (SIF) ou Serviço de

Inspeção

Estadual (SIE).

Und 100,00  0,0000 15,00    1.500,00

26 Mini pizzabem recheada com aproximadamente 15 cm de diâmetro

com 110 gr. Recheios de bacon com milho e queijo, calabresa e

queijo, franco com catupiry e queijo.

Und 1.500,00  0,0000 4,15    6.225,00

27 MORANGO DE BOA QUALIDADE, tamanho e coloração uniforme,

grau médio de maturação, colheita recente, fresco, livre de

resíduos  de fertilizantes e de sujidades, parasitas ou larvas, com

polpa firme

e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica.

KG 600,00  0,0000 21,50    12.900,00

Santa Terezinha do Progresso,   3   de  Maio   de   2022. ----------------------------------------------------------------------

MARCIA DETOFOL

PREFEITA MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2022 - IL

42/2022

01/04/2022

Folha:  4/5

COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE     (1187)

29 Pão de milho, com consistência firme, miolo resistente e não

quebradiço, tendo como base a farinha de milho Produzido a partir

de

matéria prima de qualidade, livre de contaminação, peso médio de

900gr, acondicionados em embalagem plástica transparente

resistente, contendo no rótulo: registro, nome e endereço do

fabricante,  informação nutricional, data de fabricação e validade.

(não pode ser pão misturado).

Und 200,00  0,0000 14,65    2.930,00

30 PÃO DE TRIGO CASEIRO, sem açúcar, tamanho uniforme, bem

assado, não embalado quente, embalado em saco plástico.

Embalagens com identificação do produto, rótulo com ingredientes,

valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.

Data de fabricação recente.

Und 200,00  0,0000 12,90    2.580,00

31 Pastel assado grande sabores, frango com milho, carne moída e

pizza. Cada unidade 100 gr

Und 1.500,00  0,0000 6,25    9.375,00

34 TEMPERO VERDE, salsa com cebolinha em maço, firme, sem

manchas, frescos, mínimo de 100 g

MAÇ 140,00  0,0000 5,70    798,00

35 SUCO DE UVA NATURAL, extraído de frutas selecionadas

embalado em embalagens de vidro de 1,5lts registrado e fiscalizado

no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento mapa.

Ingredientes: suco de uva, não alcoólico.

Und 200,00  0,0000 16,25    3.250,00

37 POKAN; casca lisa, fina e brilhante, suculenta de primeira

qualidade,

não pode estar murcha.

KG 600,00  0,0000 5,25    3.150,00

Total do Fornecedor: 70.083,25

LEANDRO BRUSTOLIN     (594)

2 ABOBRINHA VERDE ITALIANA OU MENINA, com ausência de

rachaduras ou cortes na casca. Sem ressecamento ou

queimaduras. Livres de umidade externa, terra, parasitas e

resíduos de fertilizantes.

KG 250,00  0,0000 4,80    1.200,00

17 FEIJÃO PRETO, de primeira qualidade. Procedência natural de

safra  corrente. Será permitido um limite de 2% de impurezas e

materiais

estranhos. Embalado em pacote plástico, atóxico, transparente e

resistente. Pacote com 1 kg

KG 120,00  0,0000 8,80    1.056,00

19 LARANJA COMUM, casca lisa, fina e brilhante, suculenta de

primeira qualidade, não pode estar murcha

KG 500,00  0,0000 4,60    2.300,00

20 LIMÃO COMUM FRESCO, frutos com 60 a 70% de maturação, cor

amarela esverdeada, com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio, com

polpa firme e intacta, bem desenvolvido, isenta de enfermidades,

parasitas e larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente,

livre de resíduos de fertilizantes,

KG 120,00  0,0000 5,40    648,00

Santa Terezinha do Progresso,   3   de  Maio   de   2022. ----------------------------------------------------------------------

MARCIA DETOFOL

PREFEITA MUNICIPAL



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2295

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO         

CNPJ:

Avenida Tancredo Neves, 337

C.E.P.:

01.612.847/0001-90

89983-000

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Santa Terezinha do Progresso - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.:  1/2022 - IL

42/2022

01/04/2022

Folha:  5/5

LEANDRO BRUSTOLIN     (594)

25 Milho Verdeem espiga, in natura, de 1ª qualidade, tamanho médio,

grau médio de amadurecimento, grãos inteiros e íntegros, sem 1,10

rupturas, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno,

resistente, com prazo de validade semanal e especificações do

produto.

Und 1.500,00  0,0000 1,60    2.400,00

36 TOMATE, de boa qualidade, tamanho e coloração

uniforme, livre de resíduos de fertilizantes e de sujidades, bem

desenvolvido, com polpa firme e intacta, sem lesões de origem

física ou mecânica.

KG 300,00  0,0000 8,60    2.580,00

Total do Fornecedor: 10.184,00

MARISTELA ALVES     (1185)

6 BOLACHAS CASEIRAS (NATA, MANTEIGA, CHOCOLATE,

AÇÚCAR MASCAVO, FUBÁ. O produto deve apresentar-se integro

bem assado, com sabor e odor agradável.

Embalagem com 1kg. Embalagens com identificação do produto,

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de

fabricação e validade.

KG 235,00  0,0000 31,00    7.285,00

13 CUCA CASEIRA, sem recheio, fresca, embaladas em sacos

plásticos com identificação do produto, ingredientes, valor

nutricional, peso,

fabricante, data de fabricação e validade. Data de fabricação

recente ao dia da entrega.

Und 200,00  0,0000 13,50    2.700,00

22 MACARRÃO CASEIRO, tipo espaguete, com ovos inspecionados,

embalagem íntegra, com identificação do produto, data de

fabricação e validade.

KG 300,00  0,0000 15,50    4.650,00

29 Pão de milho, com consistência firme, miolo resistente e não

quebradiço, tendo como base a farinha de milho Produzido a partir

de

matéria prima de qualidade, livre de contaminação, peso médio de

900gr, acondicionados em embalagem plástica transparente

resistente, contendo no rótulo: registro, nome e endereço do

fabricante,  informação nutricional, data de fabricação e validade.

(não pode ser pão misturado).

Und 100,00  0,0000 14,65    1.465,00

30 PÃO DE TRIGO CASEIRO, sem açúcar, tamanho uniforme, bem

assado, não embalado quente, embalado em saco plástico.

Embalagens com identificação do produto, rótulo com ingredientes,

valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade.

Data de fabricação recente.

Und 300,00  0,0000 12,90    3.870,00

Total do Fornecedor: 19.970,00

Total Geral: 129.680,75

Santa Terezinha do Progresso,   3   de  Maio   de   2022. ----------------------------------------------------------------------
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Câmara muniCipal

DECRETO 01 2022
Publicação Nº 3871993

DECRETO Nº 01/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 DA CÂMARA 
DE VEREADORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas previstas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores
DECRETA:
Art. 1º - Designar: Mariza Cobalchini, Paula Taísa Costa, brasileiras, servidoras públicas municipais e Ervaldo Dhein, Ivanete Irani Ely e Volmir 
Conchi Braganholi, brasileiros, vereadores, sob a presidência da primeira, para comporem a comissão municipal para acompanhamento do 
Processo de Chamada Pública nº 01/2022, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso (SC).
Art. 2º - Compete a Comissão avaliar as inscrições dos candidatos, verificar quanto a publicidade dos atos, sempre de acordo com o contido 
no regulamento geral do Edital, a Comissão poderá ainda, requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações 
necessárias para a concretização do objetivo, mediante a autorização da chefe do Legislativo Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 03 de maio de 2022.

JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS
Presidente da Câmara de Vereadores
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA

EDITAL DE CHAMADO PÚBLICA 01 2022
Publicação Nº 3872003

CHAMADA PÚBLICA
EDITAL DE PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito 
interno público, inscrito no CNPJ sob nº 07.138.946/0001-68, neste ato representado por seu Presidente JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, aos interessados, que estarão abertas as inscrições ao Processo de Chamada Pública 
destinado a contratação para admissão temporária, de servidores para o quadro da administração direta da Câmara de Vereadores de Santa 
Terezinha do Progresso, a seguir relacionada, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS para atender necessidades de excep-
cional interesse público, o qual reger-se-á pelas instruções deste edital e demais normas atinentes.

JUSTIFICATIVA:
CONSIDERANDO a decisão judicial proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, da Vara Única da Comarca de Campo Erê, Estado de Santa 
Catarina, nos autos da Ação nº. 0001623-66.2013.8.24.0013, que afastou todos os servidores efetivos da Câmara de Vereadores;
CONSIDERANDO a exoneração da Contadora, aprovada no teste seletivo 01/2019;
CONSIDERANDO que o 2º colocado no Processo Seletivo 01/2019, recusou a vaga e não tem mais aprovados;
CONSIDERANDO o ofício nº 071/2022 em que a Controladora Interna requer informações sobre o responsável pela Contabilidade;
CONSIDERANDO o ofício enviado a Prefeita Municipal e ao Presidente da Câmara de Vereadores informando que devida a falta de informa-
ções da câmara de vereadores a prefeitura está com CND POSITIVA, estando dessa forma impedidos de receber recursos de convênios do 
estado;
CONSIDERANDO que a função de contador é primordial para a continuidade dos serviços da Câmara de Vereadores;
A contratação deverá ser por prazo determinado, até que se ultime e sejam realizadas as contratações via processo seletivo ou concurso 
público para o cargo.
Justifica-se, também, que não há como a câmara de vereadores ficar sem contador, uma vez que precisam ser enviados relatórios diários 
para a e-Sfinge.
Por todas as razões expostas, a única alternativa é a realização de chamada pública para preenchimento da vaga de necessidade excepcio-
nal, temporária e inadiável.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, CARGOS, VAGAS E DADOS RELATIVOS
1.1. Disposições preliminares:
1.1.1. O presente Edital de Chamada pública é regido pela Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 010/2019 e Lei Complementar nº 
09/2009 e demais legislação vigente.
1.1.2. A Chamada pública será regida por este edital, executado pela Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso Santa Ca-
tarina, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 337 Centro, Santa Terezinha do Progresso SC, fone (49)3657 0223, endereço eletrônico 
camarastp2013@hotmail.com ou site https://www.camarastp.sc.gov.br/.
1.1.3. As respostas aos requerimentos, comunicados, resultados dos recursos, e demais publicações relativas ao chamamento público serão 
publicadas em documento afixado no Mural Público da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC, no diário Oficial dos 
Municípios – DOM/SC e no site https://www.camarastp.sc.gov.br/.
1.1.4. A inscrição no Processo de Chamada Pública implicará, desde logo, a ciência e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas 
neste edital.

https://www.camarastp.sc.gov.br/
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1.1.5. É de responsabilidade do candidato conhecer a legislação mencionada no subitem do edital e demais determinações referentes ao 
Processo de Chamada Pública para certificar-se de que possui todas as condições e documentos necessários exigidos para o cargo por 
ocasião da nomeação se aprovado e convocado.
1.1.6. O presente edital de chamada pública será válido até a data de homologação de Teste Seletivo
1.1.7. São condições para participação no presente Processo de Chamada Pública:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos 
políticos (Constituição Federal - § 1° do Art. 12, de 05/10/88 e Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98 - Art. 3º);
b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações 
do serviço militar;
c) Ter conhecimento e concordar com todas as exigências contidas neste edital;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para a inscrição;
e) Possuir aptidão física e mental.
1.1.8. A classificação dos inscritos será realizada nas modalidades de Títulos e Tempo de Serviço.
1.2. Cargo, vaga, carga horária, remuneração e habilitação:
1.2.1. A vaga destina-se ao cargo abaixo delineado e deverá ser preenchida por candidato que disponha dos requisitos e escolaridade mí-
nima informada no presente Edital, de acordo com o cargo, com as seguintes especificações:
QUADRO I
Cargo/Função Nº De Vagas Vencimento 30h/sem Carga Horária Habilitação Tipo de Prova

Contador 1 3679,83 30h/sem

Ensino superior espe-
cífico com registro no 
órgão fiscalizador da 
profissão

Títulos e Tempo Expe-
riência

 1.2.2 Os aprovados além do número mínimo de vagas permanecem em cadastro reserva.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o Processo de Chamada Pública serão efetuadas presencialmente no período das 7:30 horas às 11:30 horas e das 
13:00 horas às 17:00 horas dos dias 04 de maio até 06 de maio de 2022.
2.2. Os candidatos interessados deverão comparecer na Câmara de Vereadores, junto a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progres-
so – SC, durante o período das inscrições, em horário de expediente.
2.3. As inscrições serão gratuitas;
2.4. No momento da inscrição o candidato deverá preencher ficha de inscrição e entregar todas as cópias dos documentos para comprova-
ção da habilitação e tempo de serviço, assim como, trazer os originais dos documentos para comprovação.
2.4.1. Não serão efetuadas cópias de documentos.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições que preencherem todas as condições deste Edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente, com a 
respectiva pontuação de cada candidato, sendo divulgada em 09 de maio de 2022.
3.2. O ato de homologação das inscrições deferidas e a relação das inscrições indeferidas serão publicados em documento afixado no Mural 
Público da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso – SC, e no site oficial da Câmara de Vereadores https://www.camarastp.
sc.gov.br/ .
3.3. O prazo para a interposição de recursos é de 09 a 10 de maio, na Câmara de Vereadores, junto a Prefeitura Municipal de Santa Terezi-
nha do Progresso. Após este prazo e a análise dos recursos, será divulgado resultado final do certame, no dia 12 de maio de 2022.
4. DA PROVA DE TÍTULOS
Para os cargos descritos neste edital, critério para apuração dos pontos:
TÍTULOS Valor do Título- Cargo Contador
Doutorado 3 pontos
Mestrado 2 pontos
Pós-Graduação 1 ponto
TOTAL DE TÍTULOS 6 pontos

4.1. Os pontos destinados às especializações de Doutorado, Mestrado e Pós-graduação, somente serão válidos com apresentação de diplo-
ma ou Certificado de Conclusão da Instituição de Ensino.
4 4.2. As cópias dos documentos para Prova de Títulos deverão ser entregues no ato da inscrição para o processo de Chamada Pública, 
juntamente com a original para conferência (ficarão retidas somente as cópias).
4.3. Os Títulos serão relacionados em formulário próprio com assinatura do candidato e do responsável pelo recebimento.
4.4. Os cursos de Pós – Graduação incompletos não têm validade como curso de aperfeiçoamento, para este Processo de Chamada Pública.
4.5. A constatação de qualquer irregularidade ou falsidade de documento apresentado na Prova de títulos implicará na imediata desclassi-
ficação do candidato sem prejuízo das sanções legais.
4.5.1. O candidato é responsável por conferir sua pontuação antes de assinar o formulário.
4.6. DA PROVA DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA –
TEMPO DE EXPERIENCIA PROFIS-
SIONAL Nº Máximo de Meses Valor de Mês Total

CONTADOR 200 0,02 4,00
TOTAL 200 4,00

4.6.1. Para receber a pontuação relativa ao título de tempo de serviço o candidato deverá comprovar através de:
4.6.2. O valor de 0,02 (zero vírgula zero dois) pontos para cada mês de efetivo exercício de trabalho municipal, estadual, particular, filan-
trópica ou outras instituições.
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4.6.3. A data de contagem do tempo de experiência será considerada como data fim 30 de abril de 2022.
4.6.4. No cálculo de pontos por tempo de experiência computar-se-á a fração de 15 (quinze) dias ou mais, como 1(um) mês.
4.6.5. A comprovação de Tempo de serviço será avaliada mediante apresentação de Certidão específica, emitidas pelo órgão correspondente 
ou Carteira de trabalho.
4.6.6. Entende-se por Tempo de serviço o tempo que o candidato exerceu atribuições em função que tenha relação direta com a função 
para o qual se inscreveu.
4.6.7. Havendo apresentação de mais de uma certidão específica, que tenha tempo de experiência na função concomitante em um deter-
minado período, será totalizado o tempo de experiência de apenas uma certidão.
4.6.8. A certidão não poderá conter rasuras.
4.6.9. Não será computado para efeito de pontuação de tempo de serviço, o tempo de experiência do servidor aposentado.
4.6.10. As cópias dos documentos para a prova de tempo de serviço, devidamente preenchidos e assinados, deverão ser entregues na 
Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, sito à Avenida Tancredo Neves, 337, Centro, Santa Terezinha do Progresso – SC, 
durante as inscrições, em horário de expediente das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, juntamente com os documentos 
originais para conferência (ficarão retidas somente as cópias dos documentos, os originais serão devolvidos ao candidato após a conferên-
cia).
5. DO EMPATE NA NOTA FINAL
5.1. Ocorrendo empate na nota final, o desempate beneficiará, sucessivamente, o candidato que:
a) Tiver mais tempo de serviço;
b) O candidato de maior idade;
c) Sorteio.
6. DOS RECURSOS
6.1. É admitido recurso quanto a divergências:
a) A não homologação ou indeferimento da inscrição, com sua respectiva pontuação.
6.2. Somente será apreciado o recurso expresso em termos convenientes e que apontar a(s) circunstância(s) que o justifique.
6.3. O recurso deverá ser entregue na Câmara de Vereadores no horário de expediente, para julgamento da Comissão nomeada.
7. DO PROVIMENTO DO CARGO/FUNÇÃO
7.1. O provimento do cargo/função obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
7.2. Ficam advertidos os candidatos aprovados de que a nomeação e provimento no cargo/função só lhes serão deferidas no caso de exi-
birem:
a) Cópia legível do Diploma ou Escolaridade exigida para a função;
b) Atestado de boa saúde física e mental, podendo, ainda, ser solicitados exames complementares;
c) Registro no conselho regional;
d) Declaração negativa de não acumulação de empregos/funções no serviço público, vedados em lei;
e) Demais documentos solicitados pelo Secretaria da Câmara de Vereadores.
7.3. Os candidatos classificados e nomeados estarão regidos pelo Regime Jurídico Estatutário, e demais determinações legais.
7.4. O candidato aprovado no certame obriga-se a manter atualizado seu endereço junto ao Departamento de Recursos Humanos da Câ-
mara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso – SC.
7.5. Caso o candidato não possa assumir o cargo/função quando convocado ficará automaticamente desclassificado.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. As publicações sobre a Chamada Pública serão afixadas no Mural Público da Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso – SC, Diário 
Oficial dos Municípios e no endereço https://www.camarastp.sc.gov.br/.
8.2. Os casos não previstos no presente Edital, no que tange à Chamada Pública em questão, serão resolvidos pela Comissão nomeada.
8.3. O Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso – SC poderá, antes da homologação, suspender, anular ou can-
celar o Processo de Chamamento Público mediante casos especiais e fortuitos, não assistindo aos candidatos nenhum direito a reclamações.
8.4. O Foro para dirimir qualquer questão relacionada com o presente Processo de Chamamento público é o da Comarca de Campo Erê – SC.
8.5. Integram o presente Edital para todos os fins e efeitos os seguintes anexos:
ANEXO I – Cronograma;
ANEXO II – Atribuições dos Cargos;
ANEXO III – Formulário de Prova de Título e tempo de Experiência;
ANEXO IV – Decreto que nomeia a Comissão Organizadora Municipal;
8.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Terezinha do Progresso – SC, 03 de maio de 2022.

ANEXO I
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DATA OBSERVAÇÕES

Publicação do Edital 03/05/2022 No Site da Câmara Municipal de Vereadores https://www.camarastp.sc.gov.br/também no Diário oficial dos Munici-
pios e no Mural da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso –SC.

Inscrições com apre-
sentação de docu-
mentos para Prova 
de títulos e Tempo 
de Experiência

04/05/2022 á
06/05/2022 Na Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso

Publicação do Resul-
tado Parcial 09/05/2022 O Resultado parcial será publicado aparti das 17 h, no site https://www.camarastp.sc.gov.br/também no Diário 

oficial dos Municípios e no Mural da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso –SC.
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Período para Re-
cursos 10/05 a 11/05 Na Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso

Publicação do Resul-
tado Final 12/05/2022 O Resultado final será publicado a partir das 17 h, no site https://www.camarastp.sc.gov.br/também no Diário 

oficial dos Municípios e no Mural da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Progresso –SC.

ANEXO II
ATRIBUÇÕES DO CARGO
CONTADOR

ANEXO III
EDITAL DE PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA nº 001/2022

FORMULÁRIO DE PROVA DE TÍTULOS E COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TEMPO DE EXPERIÊNCIA Nome:_____________
_______________________________________________________
Inscrição:________________________
Função:____________________________________________________________________ COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMEN-
TOS PARA PROVA DE TÍTULOS Declaro que recebi de _________________________________________________________, os seguintes 
documentos, para avaliação na computação de pontos para a prova de títulos, de acordo com o Edital de Chamada Pública nº 001/2022.

Títulos Valor do título Cargo de Contador
DOUTORADO
MESTRADO
PÓS-GRADUAÇÃO
Total de Títulos

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Declaro que recebi de _________________________________________________________, os seguintes documentos, para avaliação na 
computação de pontos para a prova de tempo de experiência, de acordo com o Edital nº 001/2022.

Tempo de Experiencia Profissional Nº de Meses Valor de Mês Total
Contado - o valor de 0,02 (zero vírgula zero dois) pontos para cada mês de efetivo exercício 
municipal, estadual, particular, filantrópica ou outras instituições. 0,02 pontos

TOTAL -

AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO EXAMINADORA: Os títulos relacionados, válidos para a prova de títulos em referência, somaram a quantia de 
________________ cópias entregues e foram avaliados e totalizados em ______________ pontos. Os títulos relacionados, válidos para a 
prova de tempo de experiência em referência, somaram a quantia de _____________ cópias entregues e foram avaliados e totalizados em 
____________ pontos. Resultado final entre prova de título e prova de tempo de experiência somaram a quantia de ____________ pontos. 
Santa Terezinha do Progresso/SC, ___________ de ___________________ de 2022.

__________________________________ ____________________________________ Assinatura responsável recebimento Assinatura do 
candidato

ANEXO IV
EDITAL DE PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022
COMISSÃO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA
DECRETO Nº 01/2022
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 DA CÂMARA 
DE VEREADORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas previstas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores
DECRETA:
Art. 1º - Designar: Mariza Cobalchini, Paula Taísa Costa, brasileiras, servidoras públicas municipais e Ervaldo Dhein, Ivanete Irani Ely e Volmir 
Conchi Braganholi, brasileiros, vereadores, sob a presidência da primeira, para comporem a comissão municipal para acompanhamento do 
Processo de Chamada Pública nº 001/2022, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso (SC).
Art. 2º - Compete a Comissão avaliar as inscrições dos candidatos, verificar quanto a publicidade dos atos, sempre de acordo com o contido 
no regulamento geral do Edital, a Comissão poderá ainda, requisitar recursos humanos, financeiros, materiais, equipamentos e instalações 
necessárias para a concretização do objetivo, mediante a autorização da chefe do Legislativo Municipal.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Ato correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara de Vereadores de Santa Terezinha do Progresso - SC, em 03 de maio de 2022.

JOÃO CARLOS DE SOUZA CAMPOS
Presidente da Câmara de Vereadores
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA
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Santiago do Sul

prefeitura

PORTARIA N°208/2022 – DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870628

Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidora CASSIANE CONTE e dá Outras Providências.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul e de conformidade com o Artigo 59 da Lei 
Federal nº 8.213/91,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE a Servidora CASSIANE CONTE, ocupante do Cargo em Comissão de DIRETOR 
DE DEPARTAMENTO, nomeada através do DECRETO N°177/2021 – DE 30 DE ABRIL DE 2021, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social, pelo período de 02 (dois) Dias, ou seja, do dia 02 de maio de 2022 a 03 de maio de 2022, conforme atestado médico.

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

Art. 3º Revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina,
em 02 de maio de 2022.
JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI
Prefeito Municipal.

Registrado e publicado em data supra.

Edivan Mattiello
Coordenador de Departamento – Sec. Administração.

PORTARIA N°209/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870631

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL

PORTARIA N°209/2022 – DE 03 DE MAIO DE 2022.
Concede Licença para Tratamento de Saúde a Servidora Pública Municipal MARIVETE BITENCOURT GUERRA e dá outras providências.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI, Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Santiago do Sul e de conformidade com o Artigo 59 da Lei 
Federal nº 8.213/91,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE à Servidora MARIVETE BITENCOURT GUERRA, ocupante do Cargo de CHEFE 
DE SETOR, Lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, pelo período de 01 (um) dia, ou seja, no dia 03 de maio de 2022, 
conforme atestado médico.

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

Art. 3º Revogam-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santiago do Sul, Estado de Santa Catarina,
em 03 de maio de 2022.

JULCIMAR ANTONIO LORENZETTI Prefeito Municipal.

Registrado e publicado em data supra.

Edivan Mattiello
Coordenador de Departamento – Sec. Administração.
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Santo Amaro da Imperatriz

prefeitura

17/2022 - EDITAL DE INSCRIÇÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS
Publicação Nº 3870950

EDITAL Nº. 17/2022
DISPÕE SOBRE INSCRIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS RESI-
DENTES NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC.

A Secretária Municipal de Educação, Sônia Maria de Macedo, no uso de suas atribuições, através deste EDITAL, torna pública a abertura 
de inscrição visando a seleção de candidatos à concessão de Auxílio-Transporte, destinada aos alunos universitários de cursos presenciais, 
residentes no município de Santo Amaro da Imperatriz - SC, com base no estabelecido na Lei Municipal nº 2.905, de 27/04/2022, nos termos 
seguintes:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

1.1. Este chamamento público visa a seleção de candidatos ao benefício de auxílio-transporte para estudantes de curso superior presencial, 
devidamente matriculados em instituições de ensino superior legalmente reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e localizadas em 
outros municípios, com renda familiar mensal igual ou inferior a 07 (sete) salários mínimos nacionais vigentes.

1.2. O processo de seleção reger-se-á pelas disposições contidas no presente Edital, bem como na legislação vigente, em especial a Lei 
Municipal nº 2.905, de 27/04/2022.

1.3 O benefício do auxílio-transporte terá validade para o ano letivo vigente;

1.4. Este processo seletivo será realizado pela Comissão de Auxílio Transporte - CAT, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educa-
ção, que irá avaliar, acompanhar, fiscalizar, julgar casos omissos e normatizar internamente os procedimentos administrativos para paga-
mento do auxílio.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 As inscrições serão realizadas no período compreendido entre 04/05/22 a 18/05/2022:

a) Presencialmente das 07:00 às 19:00 horas, no setor de Protocolos da Prefeitura Municipal, localizado no espaço Santo Amaro Cidadão, 
sito a Rua Prefeito José Kerihg, nº 5.469, Centro, Santo Amaro da Imperatriz, SC; ou

b) Pelo site oficial do Município www.santoamaro.sc.gov.br na aba Cidadão, Cidadão Web, Processos Abertura sem conta cadastrada ou 
pelo link: https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-175/pesquisa_entidade.faces das 00:00hrs do dia 04/05/2022 às 23h 59m do dia 
18/05/2022.

2.2 O candidato ao benefício de Auxílio-Transporte, deve apresentar a ficha de inscrição (constante no anexo I deste edital) devidamente 
preenchida e assinada pelo candidato, ou por seu representante legal, no caso de menores de 18 anos, juntamente com os documentos 
exigidos no item 3.1 deste edital.

2.3 Ao preencher a ficha de inscrição o candidato assume conhecer e estar de acordo com todas as exigências contidas na Lei Municipal nº 
2.905/2022 e no presente edital;

2.4. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto das informações na ficha de inscrição.

3. DA DOCUMENTAÇÃO:

3.1 Para concorrer ao benefício do auxílio-transporte o candidato deve apresentar a seguinte documentação:

a) Carteira de Identidade ou documento oficial com foto;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de votação do último pleito;
d) Comprovante de residência dos últimos 6 (seis) meses (que comprove o domicílio no Município de Santo Amaro da Imperatriz fornecido 
por concessionárias dos serviços de água, energia elétrica, Internet, gás);
e) Comprovante de matrícula ou declaração expedida pela instituição de ensino comprobatória da matrícula do estudante no ano letivo 
vigente à época do requerimento do benefício;
f) Declaração (constante no anexo II deste edital) de que reside e é domiciliado no Município de Santo Amaro da Imperatriz nos últimos 6 
(seis) meses;
g) Certidão emitida pelo Detran de todos os membros da família comprovando que o núcleo familiar não possui propriedade de mais de 02 
(dois) veículos, sendo excluídos do cômputo motocicletas e motonetas;
h) Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz de todos os membros da família comprovando 

http://www.santoamaro.sc.gov.br
https://e-gov.betha.com.br/protocolo/01038-175/pesquisa_entidade.faces
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que o núcleo familiar não possui mais que 02 (duas) propriedades registradas;
i) Declaração de imposto de renda de todos os membros da família comprovando que no exercício anterior ao pedido do auxílio a renda 
somada de todos os membros não ultrapassou 70 (setenta) salários mínimos, caso algum membro da família não declare imposto de renda 
comprovar a isenção.
j) Comprovante de rendimento e/ou cópia da carteira de trabalho de todos os membros da família.

Parágrafo único - A não apresentação da documentação correta dentro do prazo descrito, desclassifica automaticamente o candidato.

4. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO

4.1. Somente serão deferidas as inscrições que apresentarem a ficha de inscrição e declaração de residência devidamente preenchidas e 
assinadas em conjunto com a documentação comprobatória solicitada no item 3 deste Edital.

4.2. A seleção dos candidatos terá por base a verificação da regularidade da documentação apresentada pelo candidato por ocasião da 
inscrição.

4.3. Somente serão analisados os documentos apresentados em perfeitas condições, de forma que permita a identificação do candidato e 
veracidade das informações da ficha de inscrição e dos documentos anexos.

4.4. Somente serão aceitos documentos para fins de análise classificatória entregues no ato da inscrição, sendo vedada a entrega posterior. 
Eventual juntada de documentos intempestivos será desconsiderada.

4.5. A qualquer momento o candidato poderá ser convocado a apresentar os originais dos documentos apresentados. Ocorrendo qualquer 
divergência entre o documento apresentado e o original, o candidato será excluído da seleção, sem prejuízo das sanções legais e cabíveis.

4.6 No ato da inscrição o candidato receberá um protocolo o qual servirá como comprovante da entrega dos documentos exigidos por este 
Edital.

5. DA PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS E CLASSIFICADOS

5.1. Até as 18 horas do dia 25 de maio de 2022 será publicada a listagem provisória de inscritos e classificados no site oficial do Município: 
https:// http://www.santoamaro.sc.gov.br/

6. DOS RECURSOS

6.1. É admitido recurso quanto:
6.1.1 Ao edital;
6.1.2 A listagem provisória de inscritos e classificados;

6.2. Os recursos referentes ao item 6.1.1 devem ser protocolados em horário regular de expediente do setor de Protocolos da Prefeitura 
Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, das 7h às 19h, até dia 06/05/2022 (sexta-feira) dirigidos à Comissão Organizadora, obedecendo 
ao prazo e requisitos elencados neste edital.

6.3. Os recursos referentes ao item 6.1.2 devem ser protocolados em horário regular de expediente do setor de Protocolos da Prefeitura 
Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, das 7h às 19h, nos dias 26 e 27 de maio de 2022, dirigidos à Comissão Organizadora, obedecendo 
ao prazo e requisitos elencados neste edital.

6.4 No recurso deverá constar o nome completo do candidato, o número de seu protocolo de inscrição, assinatura e a fundamentação, com 
argumentação lógica, objetiva e consistente.

6.5 Não serão aceitos interpostos por fac-símile, internet ou qualquer meio postal.

6.6 Os pedidos de recurso serão indeferidos quando intempestivos, considerados inconsistentes ou em desacordo com o presente item.

6.7. Os recursos protocolados serão analisados pela Comissão Organizadora e a listagem classificatória definitiva será publicada até as 18h, 
do dia 31/05/2022 no site oficial do Município: https:// http://www.santoamaro.sc.gov.br/

6.8. Uma vez julgado o recurso, não serão admitidos quaisquer pedidos de revisão do julgamento.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Todas as convocações, avisos e resultados finais serão publicados no site oficial do Município: https:// http://www.santoamaro.sc.gov.br/

7.2 À Comissão Organizadora reserva-se o direito de realizar entrevista individual, fazer visita domiciliar, revisar documentos, bem como 
solicitar outros documentos adicionais aos citados neste edital para sanar quaisquer dúvidas ou obter esclarecimentos julgados necessários.

7.3 Qualquer tentativa de burlar o sistema, bem como o descumprimento de qualquer dos itens deste edital acarretará a perda imediata 
do benefício.

http://www.santoamaro.sc.gov.br/
http://www.santoamaro.sc.gov.br/
http://www.santoamaro.sc.gov.br/
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7.4 O auxílio-transporte universitário consistirá em 10 (dez) parcelas mensais, correspondente ao período letivo, devendo o candidato apre-
sentar na Secretaria Municipal de Educação atestado de frequência no 2º, 5º e 8º mês a partir da matrícula.

§ 1º – Caso não seja apresentado o atestado de frequência nos meses indicados no caput, ou a frequência apresentada for menor que a 
exigida para conclusão do curso, deverá o candidato ser notificado para justificar a não apresentação ou a baixa frequência, sendo que se 
não for apresentada justificativa ou se a mesma não for plausível será cancelado o beneficio.

§ 2º - Caso o aluno beneficiário pelo auxilio reprove em qualquer matéria do curso universitário por baixa frequência e não tenha justificativa 
comprovada, será cancelado o benefício pelo prazo de 06 (seis) meses.

7.5 O pagamento do auxílio-transporte universitário, uma vez aprovado, será efetuado até o 10º dia útil de cada mês, por Pix ou transfe-
rência bancária em conta corrente, cujo o titular deverá ser o requerente ou seu representante legal.

Parágrafo único – Os dados bancários devem ser informados no formulário de inscrição.

7.6 O auxílio-transporte universitário será cancelado nas seguintes hipóteses:

I - houver desistência do auxílio;

II - não houver o cumprimento das condições e exigências da Lei 2.905/2022 e deste Edital, sob a análise da Comissão Organizadora;

III - houver interrupção ou desistência do curso;

IV - quando a qualquer tempo for comprovado o não preenchimento das exigências contidas no art. 9º, § 1º e § 2º, da Lei 2.905/2022.

Parágrafo único - Fica o requerente ou responsável obrigado a informar a Secretaria Municipal de Educação quando da interrupção ou de-
sistência do curso ou quando a renda do grupo familiar ultrapassar os limites estabelecidos nesta Lei, durante o período de concessão do 
auxílio, sob pena de cancelamento do benefício e do dever de ressarcir o erário.

7.7 O requerente ou responsável respondem penal e civilmente pelo conteúdo e autenticidade dos documentos e formulário de inscrição 
apresentados, conforme legislação vigente e compromisso firmado em termo próprio.

7.8 O auxílio-transporte, muito embora seja concedido pelo prazo da seleção, poderá ser suspenso, ou até suprimido, no caso da impos-
sibilidade orçamentária, atestada por parecer conclusivo e fundamentado da Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de 
Administração e Finanças.

7.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Auxílio Transporte - CAT.

7.10 São partes integrantes deste Edital os anexos:
I. Ficha de Inscrição
II. Declaração de residência e domicílio

7.11 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Santo Amaro da Imperatriz, em 03 de maio de 2022.

Sônia Maria de Macedo
Secretária da Educação

ANEXO I – CADASTRO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

Nome completo: Data de Nascimento:

RG: CPF:

Nome do Pai Nome da Mãe

Endereço

Cidade:
Santo Amaro da Imperatriz

Estado:
SC

Telefone residencial Celular

INFORMAÇÕES REFERENTES AO CURSO
Universidade Campus
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Endereço

Cidade: Estado:

Curso:
Presencial
Semipresencial
A distância

Período:
Diurno
Noturno

Nome do Curso Duração do Curso

Período/Semestre que está cursando

DADOS BANCÁRIOS
Nome ou Nome do titular (se menor) CPF ou CPF do Titular (se menor)

Banco: Nº agência:

Conta: Chave PIX:

CADASTRO FAMILIAR - PESSOAS QUE RESIDEM NA MESMA UNIDADE/CASA

Nome Completo RG CPF Grau de Parentesco Profissão e Renda Mensal

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras.

Santo Amaro da Imperatriz , _____ de maio de 2022

Assinatura do Estudante

Assinatura do Responsável (no caso de aluno menor de idade)

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu,__________________________________________________, RG nº ________________ ,CPF nº ____________________________, 
declaro que tenho residência e domicílio a mais de 6 (seis) meses na Rua _________________________________________________, 
Nº _____, no Bairro ______________________________________________, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa 
Catarina.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Santo Amaro da Imperatriz , _____ de maio de 2022

Assinatura do Estudante

Responsável (no caso de aluno menor de idade)
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7.675 COMISSÃO DE ANÁLISE AUXÍLIO TRANSPORTE
Publicação Nº 3870998

DECRETO N.º 7.675, de 02 de maio de 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA AUXÍLIO TRANSPORTE - CAT.

O Prefeito do Município de Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com 
a legislação em vigor,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam nomeados os integrantes, abaixo relacionados para compor a Comissão de Auxílio Transporte – CAT, de acordo com o dis-
posto na Lei Municipal nº 2.905/2022:
• ANA PAULA Kuhnen MaRtins
• MARIA CRISTINA CEMIM
• RAFAELA PRIM

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

Gabinete do Prefeito, em 02 de maio de 2022.

RICARDO LAURO DA COSTA
Prefeito Municipal
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ATA 2 - LICITAÇÃO 23-2022- QUADRA
Publicação Nº 3871970

 

Página: 1 / 2

CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

23/2022

Pça. Governador Ivo Silveira, 306 - Centro

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
82.892.324/0001-46 (48) 3245-4300

88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz
23/2022

Data do Processo: 05/04/2022

Tomada de preçosESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

O OBJETO DESTA LICITAÇÃO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA
QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO RODOLFO FABRICIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII E IX, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO

A empresa  SINAL  CONSTRUÇOES LTD -  EPP  apresentou  proposta  no  valor  de  583.053,88(quinhentos  e  oitenta  e
três mil cinzenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Reuniram-se no dia 03/05/2022, as 14:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 7565/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 23/2022 na modalidade de
Tomada de preços. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: SINAL CONSTRUÇÕES LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Contratação de empresa para a Construção da Quadra

Poliesportiva - O Objeto desta licitação consiste na contratação
de empresa para a Construção da Quadra Poliesportiva do
Centro Educacional Antônio Rodolfo Fabricio.

1,000 UN 583.053,8800 583.053,88

583.053,88Total do Participante:
583.053,88Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Santo Amaro da Imperatriz, 03/05/2022

MEMBRO

Marcos Aurelio Fritzen Carvalho

PRESIDENTE

Lidiane Alves Espindola Oselame

MEMBRO

Pedro Felipe Schwinden Rachadel

Página: 2 / 2
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São Bento do Sul

prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 114/2022
Publicação Nº 3870324

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F47263C7630160907563985C5C3EFB0E9B1C72B3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2022, tendo como 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, NAS 
QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDICADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL, para a empresa AMB TRANSPOR-
TE LTDA ME, vencedora do lote 1, totalizando R$ 40.059,00 e para a empresa UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A., vencedora do lote 2, 
totalizando R$ 395.618,64. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net.

São Bento do Sul, 03 de maio de 2022.

MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Administração

MARCELO MARQUES
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 FMS
Publicação Nº 3870890

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8DD7CF6A1B610A2D37A1D03B084FD8D2556F7350
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022
O Presidente do Fundo Municipal de Saúde torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022, tendo como 
objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-
LÓGICAS DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para a empresa PROSAN PRÓTESES DENTÁRIA LTDA, totalizando 
em R$ 175.200,00, vencedora do item 1. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net

São Bento do Sul, 03 de maio de 2022

MARCELO MARQUES
Presidente do Fundo Municipal de Saúde

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022
Publicação Nº 3870759

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 192C230164E3E19E94EC1A09D0CAD589C57EDD4E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo torna público a homologação do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022, tendo 
como objeto: AQUISIÇÃO DE SERVIDOR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
GEORREFERENCIADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO, para a empresa UBUNTU COMÉRCIO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 
totalizando em R$ 102.490,00 vencedora do item 1. Para mais informações, acesse: saobentodosul.atende.net
São Bento do Sul, 03 de Maio de 2022.

ARIEL POLETTO STRICKER
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
http://www.saobentodosul.atende.net/
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AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 127/2022
Publicação Nº 3870849

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2EBE839989AC2A62572190D7A6EA1CB7285E27D2
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 127/2022
MENOR PREÇO GLOBAL

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através do Secretário de Educação, torna público, para quem inte-
ressar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/1994 e Lei 9.648 de 27/05/1998, que 
receberá até às 08:30 horas do dia 23 de maio 2022, em sua sede na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
A REFORMA PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO CEIM ALGODÃO DOCE, SITUADO NA RUA ANA ROESLER S/N, BAIRRO SERRA ALTA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS.
Os interessados poderão retirar o Edital completo no endereço www.saobentodosul.atende.net, e obter maiores informações no Departa-
mento de Suprimentos (Divisão de Compras) da Secretaria de Administração, sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima especificado, 
no horário das 08h00min às 12h00min. e das 13:00 às 16h:00min.
São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

JOSIAS TERRES
Secretário Municipal de Educação

DECRETO N° 1432/2022
Publicação Nº 3870697

 DECRETO Nº 1432, DE 3 DE MAIO DE 2022.

CONSOLIDA DECRETO N° 0875/2021

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Consolidar o Decreto nº 0875, de 1º de outubro de 2021, que concedeu aposentadoria à IRACY P. DA SILVA, em virtude da homo-
logação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, do processo nº @APE 21/00833523, através da Decisão nº GAC/
CFF – 414/2022, de 18 de abril de 2022.

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

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

CLIFFORD JELINSKY
Diretor-Presidente IPRESBS

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 1433/2022
Publicação Nº 3870705

 DECRETO Nº 1433, DE 3 DE MAIO DE 2022.

CONSOLIDA DECRETO N° 0878/2021

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Consolidar o Decreto nº 0878, de 1º de outubro de 2021, que concedeu aposentadoria à DANIELE NOGUEIRA GONÇALVES, em 
virtude da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, do processo nº @APE 21/00833361, através da 
Decisão nº GAC/CFF – 432/2022, de 20 de abril de 2022.

http://www.saobentodosul.atende.net/
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

CLIFFORD JELINSKY
Diretor-Presidente IPRESBS

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 1434/2022
Publicação Nº 3870709

 DECRETO Nº 1434, DE 3 DE MAIO DE 2022.

CONSOLIDA DECRETO N° 0874/2021

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Consolidar o Decreto nº 0874, de 1º de outubro de 2021, que concedeu aposentadoria à HELENA PAULINA DE ALMEIDA, em virtude 
da homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, do processo nº @APE 21/00833442, através da Decisão 
nº GAC/CFF – 392/2022, de 11 de abril de 2022.

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

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

CLIFFORD JELINSKY
Diretor-Presidente IPRESBS

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

DECRETO N° 1435/2022
Publicação Nº 3870716

 DECRETO Nº 1435, DE 3 DE MAIO DE 2022.

CONSOLIDA DECRETO N° 0860/2021

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Consolidar o Decreto nº 0860, de 27 de setembro de 2021, que concedeu aposentadoria à JOÃO OSMAIR SCHIFTER, em virtude da 
homologação pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, do processo nº @APE 21/00835577, através da Decisão nº 
GAC/CFF – 374/2022, de 06 de abril de 2022.

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

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
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LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

CLIFFORD JELINSKY
Diretor-Presidente IPRESBS

PUBLICADO NO DOM Nº_______________
PÁGINA ___________ DE ______________
ASSINATURA:

EXTRATO DO CONTRATO N° 075/2022
Publicação Nº 3870722

EXTRATO DO CONTRATO N° 075/2022

DA ESPÉCIE: Termo de Contrato de Empreitada que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL e a Empresa TLC ENGENHARIA 
LTDA.
DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, mão de obra e demais obrigações necessárias para 
reparos internos e externos e instalações elétricas do prédio do Museu Municipal Dr. Felippe Maria Wolff, conforme memorial descritivo e 
demais documentos anexos ao Edital de Tomada de Preços nº 95/2022, documentos esses que ficam fazendo parte integrante do presente 
Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente transcritos.
DO VALOR: R$ 219.770,03 – valor total.
DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses a contar da data da emissão da Ordem de Serviço.
DA VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a contar de 28 de abril de 2022 e a terminar em 27 de outubro de 2022, 
para fins administrativos e financeiros, porém a conclusão da obra deverá ser realizada no prazo estipulado de 03 (três) meses.
São Bento do Sul, 28 de abril de 2022.
ASS: ANDRÉA MARISTELA BAUER TAMANINE, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município.
TLC ENGENHARIA LTDA, como Contratada.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 074/2022
Publicação Nº 3870730

 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 074/2022
DA ESPÉCIE: Décimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 085/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO BEN-
TO DO SUL e a Empresa SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP, em 29 de maio de 2019, conforme Edital de Pregão 
Presencial nº 86/2019.
Considerando o objeto do Contrato nº 085/2019, que consiste na contratação de uma empresa de engenharia devidamente habilitada para 
elaboração de um projeto de corte de vegetação em uma via projetada para tráfego viário, denominada CONTORNO NORTE, localizada 
junto ao centro do Município de São Bento do Sul, Licenciamento Ambiental junto à IMA – Instituto do Meio Ambiente, conforme Termo de 
Referência anexo ao Edital de Pregão Presencial nº 86/2019.
Considerando o vencimento do prazo de execução dos serviços em 12 de maio de 2022 e do prazo de vigência em 11 de agosto de 2022.
Considerando que o projeto de corte da vegetação em via projetada (Contorno Norte) foi protocolado em 2020 no órgão responsável IMA 
– Instituto do Meio Ambiente (protocolo VEG/81271/CMF-supressão; e REP/82819/CMF-reposição e o Processo de reposição florestal e re-
cuperação de cobertura florestal se encontram em análise desde 05 de outubro de 2020, ainda sem aprovação, sendo que a liberação dos 
demais pagamentos para a Contratada está vinculada a aprovação destes processos pelo órgão ambiental.
Diante do exposto, se faz necessário prorrogar o prazo de execução do referido contrato com base no Art. 57, parágrafo 1º, inciso II da Lei 
nº 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato por 60 (sessenta) dias, a contar de 13 de maio de 2022 com término em 11 de julho de 
2022.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato por 90 (noventa) dias, a contar de 12 de agosto de 2022 com término em 09 de novembro 
de 2022.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo nº 085/2019 firmado em 29 de maio de 2019, Termo Aditivo nº 123/2019 
de 25 de julho de 2019, Termo Aditivo nº 151/2019 de 11 de setembro de 2019, Termo Aditivo nº 190/2019 de 13 de novembro de 2019, 
Termo Aditivo nº 006/2020 de 14 de janeiro de 2020, Termo Aditivo nº 057/2020 de 16 de março de 2020, Termo Aditivo nº 089/2020 de 
20 de maio de 2020, Termo Aditivo nº 139/2020 de 17 de julho de 2020, Termo Aditivo nº 189/2020 de 17 de setembro de 2020, Termo 
Aditivo nº 235/2020 de 17 de novembro de 2020, Termo Aditivo nº 005/2021 de 07 de janeiro de 2021, Termo Aditivo nº 037/2021 de 11 
de fevereiro de 2021, Termo Aditivo nº 081/2021 de 11 de maio de 2021, Termo Aditivo nº 109/2021 de 07 de julho de 2021, Termo Adi-
tivo nº 144/2021 de 31 de agosto de 2021, Termo Aditivo nº 185/2021 de 09 de novembro de 2021, Termo Aditivo nº 224/2021 de 15 de 
dezembro de 2021 e Termo Aditivo nº 037/2022 de 01 de março de 2022 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 28 de abril de 2022.
Ass: ARIEL POLETTO STRICKER, pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do Município.
SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - EPP, como Contratada.
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EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 022/2022 - FMS
Publicação Nº 3871295

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 022/2022

DA ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Testes Laboratoriais de nº 016/2019, firmado entre o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE e a Empresa J. R. EHLKE E CIA LTDA, em 08 de maio de 2019, conforme Edital de Pregão Presencial nº 010/2019.
Considerando o objeto do Contrato nº 016/2019, que consiste na contratação de serviços de testes laboratoriais com fornecimento de rea-
gentes e disponibilização de equipamentos em comodato (Analisador Bioquímico Automático e Centrífuga de Bancada) para o Laboratório 
Municipal de São Bento do Sul, conforme descritivo constante do Edital de Pregão Presencial nº 010/2019.
Considerando o vencimento do referido Contrato na data de 07 de maio de 2022 e documento enviado pela Contratada, onde a mesma 
solicita prorrogação e reajuste contratual com base no índice IPCA acumulado nos últimos 12 meses, que corresponde ao percentual de 
11,2993%, de acordo com documentos e cálculos em anexo a este Termo Aditivo.
Tendo em vista a necessidade de se manter os serviços de testes laboratoriais com fornecimento de reagentes e disponibilização de equi-
pamentos em comodato (Analisador Bioquímico Automático e Centrífuga de Bancada) para o Laboratório Municipal de São Bento do Sul, se 
faz necessário a prorrogação do mesmo conforme Clausula Sétima –Da Vigência do referido Contrato, de acordo com o Art. 57, inciso II da 
Lei nº 8.666/93, nos seguintes termos:
Fica prorrogada a vigência do Contrato por 12 (doze) meses, a contar de 08 de maio de 2022 e com término em 07 de maio de 2023.
Fica alterado o valor total do Contrato de R$ 154.374,52 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos) para R$ 171.817,77 (cento e setenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) para o período prorrogado 
e pagamentos conforme Contrato Original.
As demais cláusulas e condições previstas no Contrato primitivo, firmado em 08 de maio de 2019, Termo Aditivo nº 016/2020 de 04 de maio 
de 2020 e Termo Aditivo nº 022/2021 de 06 de maio de 2021 permanecem inalteradas.
São Bento do Sul, 26 de abril de 2022.
Ass: MARCELO MARQUES, pelo Fundo Municipal de Saúde.
J. R. EHLKE E CIA LTDA, como Contratada.

PORTARIAS N° 4340/2022 A 4368/2022
Publicação Nº 3870724

 PORTARIA Nº 4340, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, MARCELE WEITNER, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homologado 
em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Artes, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licenciatura 
Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4341, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, SILVANE ADRIANA PIRAM SETLIK, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, 
homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Artes, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamen-
tal, Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 30 (trinta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
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JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 4342, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, JESSICA CRISTINA WOLFF, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homo-
logado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Matemática, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, 
Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4343, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, SANDRA CORREIA DA COSTA, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, 
homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Matemática, Grupo Ocupacional – Ensino Fun-
damental, Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de 
Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4344, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, SUZANA BEATRIZ KOTOVICZ MOREIRA, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 
009/2017, homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Matemática, Grupo Ocupacional – 
Ensino Fundamental, Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria 
Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4345, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
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RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, ADRIANA GORNIACK STAL, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, ho-
mologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Inglês, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, 
Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 30 (trinta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4346, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, JESSICA RANDIG, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homologado em 
19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Ciências, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licenciatura 
Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 30 (trinta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4347, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, DAIANA GIZISKI, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homologado 
em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Educação Física, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, 
Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4348, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, ANDERSON DOS SANTOS SILVERIO, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público nº 
009/2017, homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Educação Física, Grupo Ocupacional 
– Ensino Fundamental, Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria 
Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito
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JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4349, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, CAROLINE JUENGE, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homologado 
em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Educação Física, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, 
Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4350, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022 – SEMED,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, LEANDRO SIEWERT, em caráter efetivo, habilitado no Concurso Público nº 009/2017, homologado 
em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Finais – Educação Física, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, 
Licenciatura Plena com Habilitação Específica, Nível I, Classe A, com 30 (trinta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 4351, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, SIRLEI DA CRUZ MARTINS, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homo-
logado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4352, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal
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O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, CILMARA CZORNEI LIMA, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homo-
logado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4353, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, JUSSARA ANTUNES TIBES, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homo-
logado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licenciatura 
Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4354, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, CLAUDIA MARISTELA KNOP, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, 
homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Licen-
ciatura Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4355, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
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NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, LUCIA RANK RUTHES RIBEIRO, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, 
homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor Anos Iniciais, Grupo Ocupacional – Ensino Fundamental, Li-
cenciatura Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 20 (vinte) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4356, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e

Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, LARISSA GASTALDI, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público nº 009/2017, homologado 
em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor, Grupo Ocupacional – Educação Infantil, Licenciatura Plena em Pedagogia, 
Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 4357, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia Servidor Público Municipal

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 228/01, e
Considerando o que consta nos Memorandos n° 351/2022 – RH e n° 229/2022– SEMED,

RESOLVE:
NOMEAR, a partir de 4 de maio de 2022, FRANÇUELE TERESINHA BONFIM SCHROEDER, em caráter efetivo, habilitada no Concurso Público 
nº 009/2017, homologado em 19 de dezembro de 2017, para exercer o cargo de Professor, Grupo Ocupacional – Educação Infantil, Licen-
ciatura Plena em Pedagogia, Nível I, Classe A, com 40 (quarenta) horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 4358, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Designa Gestor

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014,

RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR o servidor OSÉIAS FREITAS, portador do RG n° 3.757.079 e CPF n° 004.912.919-81, como gestor do Termo de Colabo-
ração n° 001/2022, entabulado entre o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA e a Associação de Pais e Professores da EBM 
Baselisse Carvalho Ramos Virmond, conforme Edital de Chamamento Público n° 002/2018 – FIA/CMDCA e Lei Municipal nº 4577, de 28 de 
abril de 2022.

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

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.
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ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito Municipal

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4359, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4152/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4152, de 14 de abril de 2022, que nomeou ANDRESSA MARINES GRCHINSCKI, no 
cargo efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4360, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4153/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4153, de 14 de abril de 2022, que nomeou DEISI CORDEIRO AUGUSTINHO, no cargo 
efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4361, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4155/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4155, de 14 de abril de 2022, que nomeou GISELE DE FATIMA BATISTA, no cargo 
efetivo de Especialista em Assuntos Educacionais, na Secretaria Municipal de Educação, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4362, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4157/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
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RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4157, de 14 de abril de 2022, que nomeou CLOVIS ALVES, no cargo efetivo de 
Secretário, na Fundação Municipal de Desportos, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4363, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4158/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4158, de 14 de abril de 2022, que nomeou ALINE FAQUIN, no cargo efetivo de 
Fisioterapeuta, na Fundação Municipal de Desportos, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4364, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Revoga Portaria nº 4159/2022

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
REVOGAR, a partir de 3 de maio de 2022, a Portaria nº 4159, de 14 de abril de 2022, que nomeou ROBERTA TREMEA, no cargo efetivo de 
Farmacêutico, na Secretaria Municipal de Saúde, por não comparecimento em tempo hábil.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4365, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Concede Abono de Permanência

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando que consta no Processo Administrativo n° 7177/2022,
Considerando o parecer jurídico n° 229/2022 que reconheceu o direito ao abono de permanência à servidora SUELI TERESINHA BELLO 
DUARTE,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 18 de abril de 2022, Abono de Permanência à servidora SUELI TERESINHA BELLO DUARTE, ocupante do cargo 
de Oficial Administrativo, na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta no Processo nº 7177/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 18 de abril de 2022.
São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete
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 PORTARIA Nº 4366, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Concede Licença de Parte da Jornada de Trabalho

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 2585/2010,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora SUELI MARILU GRUBER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, na Secretaria 
Municipal de Saúde, licença de parte da jornada de trabalho – 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração.

Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º dar-se-á pelo prazo de um ano, a contar de 9 de maio de 2022, consoante Processo Adminis-
trativo nº 7726/2022 (1° ano).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 9 de maio de 2022.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

PORTARIA Nº 4367, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Concede Licença

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 228/2001,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora MARCIELE MAX, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços - Extinção, na Secretaria Municipal de Educação, 
licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme Processo nº 11015/2022.

Art. 2º A licença a que se refere o artigo 1º se dará no período de 13/04/2022 a 12/05/2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos retroativos à 13 de abril de 2022.

São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

JOSE DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

 PORTARIA Nº 4368, DE 3 DE MAIO DE 2022.
Concede averbação de tempo de Serviço/contribuição

O PREFEITO DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal CLAUDETE CZICZEK DRANCKA, ocupante do cargo de Professor Anos Iniciais, na Secretaria 
Municipal de Educação, Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo nº 14021110.1.00017/21-3, de 7 meses e 15 dias.
Art. 2º Concede Averbação de Tempo de Serviço, conforme Certidão de Tempo de Contribuição do Instituto de Previdência do Estado de 
Santa Catarina IPREV n° 1524/2020, de 2 anos, 7 meses e 13 dias, conforme documentação anexa ao Processo nº 12286/2022.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São Bento do Sul, 3 de maio de 2022.

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
Prefeito

LUIZ ANTONIO NOVASKI
Assessor de Governo

JOSÉ DORIVAL DUMS
Chefe de Gabinete
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PORTARIAS SECAD 152.2022
Publicação Nº 3869040

PORTARIA/SECAD/SBS Nº 152, DE 03 DE MAIO DE 2022.

“REVOGA AUXÍLIO POR
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a alteração do Art. 9º, §§ 2º e 3º, da 
EC 103/2019.
RESOLVE:

Art. 1º- REVOGAR Portaria nº 151, de 26 de abril de 2022 SECAD, a IVONETE LEHNERT FAGUNDES, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de ATENDENTE DE BERÇÁRIO, na Secretaria Municipal de Educação, Auxílio por Incapacidade Temporária.

Art. 2º O auxílio que se refere o artigo 1º dar-se-á a partir de 28/04/2022, em virtude da licença maternidade.

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

São Bento do Sul, 03 de maio de 2022.

MAYKEL ROBERTO LAUBE
Secretário de Administração

PORTARIAS/SEMED Nº 0560 A 0608/2022
Publicação Nº 3870178

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria/SEMED nº 0560, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Adriana Battistella, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0561, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Agata Fernanda da Silva Leite, Atendente Educa-
tivo.
Portaria/SEMED nº 0562, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Ana Paula Rogalewski Gonçalves, Professor Anos 
Iniciais.
Portaria/SEMED nº 0563, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Andreia Rodrigues, Professor Educação Infantil.
Portaria/SEMED nº 0564, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Angela Maria Cutas, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0565, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Cristiane Fonseca dos Santos Lourenço, Atendente 
Educativo.
Portaria/SEMED nº 0566, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Cristina Batista Nascimento, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0567, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Cristine Tschöke Liebl, Especialista em Assuntos 
Educacionais.
Portaria/SEMED nº 0568, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Daiane Beatriz Liebl, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0569, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Daniela Aparecida Cabral, Professor Educação 
Infantil.
Portaria/SEMED nº 0570, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Daniela de Souza Galkowski, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0571, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Daniela Garcia Pscheidt, Professor Educação In-
fantil.
Portaria/SEMED nº 0572, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Elaine Liebl, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0573, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Elaine Rafaela Grossl Buchinger, Atendente Edu-
cativo.
Portaria/SEMED nº 0574, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Eliana Denke, Professor Anos Iniciais.
Portaria/SEMED nº 0575, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Fabiane de Souza, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0576, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Faiane Schoeffel Kutach, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0577, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Ilmo Alexandre Junior, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0578, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Ivonete Lehnert Fagundes, Atendente de Berçário.
Portaria/SEMED nº 0579, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Jhulie Furlani Avila Tojeiro, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0580, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, João Lindomar Batista, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0581, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Leila Diniz da Conceição Schiehl, Professor Edu-
cação Infantil.
Portaria/SEMED nº 0582, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Luana Pereira Bertotti Ramos, Atendente Educa-
tivo.
Portaria/SEMED nº 0583, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Luciane Guedes, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0584, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Marcelia Aparecida Drevek Rudnik, Professor Anos 
Finais.
Portaria/SEMED nº 0585, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Marcia Fridriechsen, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0586, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Marcus Alexandre Ehresmann, Professor Anos 
Finais.
Portaria/SEMED nº 0587, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Maria Lucia Pereira Fortes, Professor Educação 
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Infantil.
Portaria/SEMED nº 0588, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Maria Solange Tizote Tandler, Professor Educação 
Infantil.
Portaria/SEMED nº 0589, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Michele Ariane Ramos Soares Nardo, Professor 
Anos Iniciais.
Portaria/SEMED nº 0590, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Nadja Santos Galvão da Silva, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0591, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Oclair Carlos Silveira Sobrinho, Professor Anos 
Finais.
Portaria/SEMED nº 0592, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Odilei Bachmann, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0593, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Pamela Rocha Maia, Professor Educação Infantil.
Portaria/SEMED nº 0594, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Raquel Correa Lopes, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0595, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Regina Alves, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0596, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Rodinei Dranka Ferreira, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0597, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Rosani de Jesus Linzmeyer, Professor Anos Iniciais.
Portaria/SEMED nº 0598, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Roseli D’Aparecida Alves da Silva, Atendente 
Educativo.
Portaria/SEMED nº 0599, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Rubia Dolla, Professor Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0600, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Sandra Guedes Kautzmann Mendes, Professor 
Anos Finais.
Portaria/SEMED nº 0601, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Sandra Paula Schwedler, Professor Educação 
Infantil.
Portaria/SEMED nº 0602, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Sandra Peters, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0603, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Selma Adriana Nogueira Adriano, Professor Edu-
cação Infantil.
Portaria/SEMED nº 0604, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Silmara Maria Diedzitsch Stopa, Atendente Edu-
cativo.
Portaria/SEMED nº 0605, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Stefani Zulmira Hinke Braga, Professor Educação 
Infantil.
Portaria/SEMED nº 0606, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Susan Mabel Weber, Professor Educação Infantil.
Portaria/SEMED nº 0607, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Talita Verediane Preissler, Atendente Educativo.
Portaria/SEMED nº 0608, de 28 de abril de 2022. Concede Progressão Funcional Vertical, Tereza Raksa, Atendente Educativo.

JOSIAS TERRES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

fundação Cultural de São bento do Sul

PORTARIA N° 14/2022
Publicação Nº 3871130

PORTARIA N° 14/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.

Designa servidor para fiscalizar processo da Fundação Cultural de São Bento do Sul.

ADEMIR WEISS, Presidente da Fundação Cultural, no uso de suas atribuições, atendendo aos dispositivos previstos no artigo 67 da Lei 
8.666/93,

RESOLVE:
Art. 1º - Designar a servidora ELISIANE JASCHEFSKY, matrícula nº 31.299, CPF 040.870.089-08, para acompanhamento e fiscalização do 
Processo n° 8/2022 da Fundação Cultural de São Bento do Sul, Dispensa de Licitação para contratação de BAT SOLUÇÕES EM ELETRI-
CIDADE LTDA para aquisição de materiais elétricos para readequação de projeto de iluminação de emergência de acordo com o projeto 
preventivo de incêndio da Fundação Cultural de São Bento do Sul, conforme Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

São Bento do Sul, 03 de maio de 2022.

ADEMIR WEISS
Direto Presidente da Fundação Cultural de São Bento do Sul
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RESOLUÇÃO 007/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3868504

RESOLUÇÃO nº 007/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente ao Processo nº 65.864/2021.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.228, de 26 de agosto de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Preservação Arquitetônico Municipal e 
dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.492, de 27 de setembro de 2019 que dispõe sobre a regulamentação dos níveis de preservação 
para bens imóveis tombados;

CONSIDERANDO o Processo 65.864/2021 aberto pelo requerente Adolar Pannetiz, CPF: 193.752.479-53, referente à aprovação e alvará do 
imóvel localizado à Estrada Dona Francisca, 6634, Bela Aliança;

CONSIDERANDO o parecer dos membros do COMPAH que analisaram o Processo 65.864/2021, onde após análise do processo, os conse-
lheiros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções solicitadas;

CONSIDERANDO a Deliberação Virtual do COMPAH, realizada no dia 27 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o parecer apresentado nesta reunião referente ao Processo nº 65.864/2021, sobre a aprovação e alvará do imóvel localizado 
à Estrada Dona Francisca, 6634, Bela Aliança, onde consta que:

“Após análise do processo, os conselheiros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções 
solicitadas;”

Art. 2º Encaminhar ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Bento do Sul para a comunicação ao requerente.

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

São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO 008/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3868514

RESOLUÇÃO nº 008/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente ao Processo nº 8.848/2022.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.228, de 26 de agosto de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Preservação Arquitetônico Municipal e 
dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.492, de 27 de setembro de 2019 que dispõe sobre a regulamentação dos níveis de preservação 
para bens imóveis tombados;

CONSIDERANDO o Processo 8.848/2022 aberto pelo requerente Carl Heinz Thiemann, CPF: 180.204.889-87, referente à aprovação e alvará 
do imóvel localizado à Avenida Nereu Ramos, 500, Centro;

CONSIDERANDO o parecer dos membros do COMPAH que analisaram o Processo 8.848/2022, onde após análise do processo, os conselhei-
ros manifestam que autorizam as intervenções solicitadas;

CONSIDERANDO a Deliberação Virtual do COMPAH, realizada no dia 27 de abril de 2022.
RESOLVE:
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Art. 1º Aprovar o parecer apresentado nesta reunião referente ao Processo nº 8.848/2022, sobre a aprovação e alvará do imóvel localizado 
à Avenida Nereu Ramos, 500, Centro, onde consta que:

“Após análise do processo, os conselheiros manifestam que autorizam as intervenções solicitadas”

Art. 2º Encaminhar ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Bento do Sul para a comunicação ao requerente.

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

São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO 009/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3868520

RESOLUÇÃO nº 009/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente ao Processo nº 8.533/2022.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.228, de 26 de agosto de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Preservação Arquitetônico Municipal e 
dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.492, de 27 de setembro de 2019 que dispõe sobre a regulamentação dos níveis de preservação 
para bens imóveis tombados;

CONSIDERANDO o Processo 8.533/2022 aberto pelo requerente Dogib Participações Ltda, CNPJ: 16.640.509/0001-39, referente à reforma 
do imóvel localizado à Rua Antonio Kaesemodel, 2874, Oxford;

CONSIDERANDO o parecer dos membros do COMPAH que analisaram o Processo 8.533/2022, onde após análise do processo, os conselhei-
ros manifestam que autorizam as intervenções solicitadas, desde que as mesmas mantenham as características do imóvel e sejam compa-
tíveis com os materiais e cores já existentes na edificação;

CONSIDERANDO a Deliberação Virtual do COMPAH, realizada no dia 27 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o parecer apresentado nesta reunião referente ao Processo nº 8.533/2022, sobre a reforma do imóvel localizado à Rua 
Antonio Kaesemodel, 2874, Oxford, onde consta que:

“Após análise do processo, os conselheiros manifestam que autorizam as intervenções solicitadas, desde que as mesmas mantenham as 
características do imóvel e sejam compatíveis com os materiais e cores já existentes na edificação.”

Art. 2º Encaminhar ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Bento do Sul para a comunicação ao requerente.

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

São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO 010/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3868527

RESOLUÇÃO nº 010/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente ao Processo nº 6.353/2022.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.228, de 26 de agosto de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Preservação Arquitetônico Municipal e 
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dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.492, de 27 de setembro de 2019 que dispõe sobre a regulamentação dos níveis de preservação 
para bens imóveis tombados;

CONSIDERANDO o Processo 6.353/2022 aberto pelo requerente Renner Imóveis Eireli, CNPJ: 33.715.029/0001-87, referente à demolição 
(transação imobiliária) do imóvel localizado à Rua Schramm, esquina com Rua Jorge Hubl. Schramm;

CONSIDERANDO o parecer dos membros do COMPAH que analisaram o Processo 6.353/2022, onde após análise do processo, os conselhei-
ros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções solicitadas;

CONSIDERANDO a Deliberação Virtual do COMPAH, realizada no dia 27 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o parecer apresentado nesta reunião referente ao Processo nº 6.353/2022, sobre a demolição (transação imobiliária) do 
imóvel localizado à Rua Schramm, esquina com Rua Jorge Hubl. Schramm, onde consta que:

“Após análise do processo, os conselheiros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções 
solicitadas”

Art. 2º Encaminhar ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Bento do Sul para a comunicação ao requerente.

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

São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO 011/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3868533

RESOLUÇÃO nº 011/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente ao Processo nº 6.303/2022.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.228, de 26 de agosto de 2013 que dispõe sobre o Sistema de Preservação Arquitetônico Municipal e 
dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.492, de 27 de setembro de 2019 que dispõe sobre a regulamentação dos níveis de preservação 
para bens imóveis tombados;

CONSIDERANDO o Processo 6.303/2022 aberto pelo requerente Renner Imóveis Eireli, CNPJ: 33.715.029/0001-87, referente à demolição 
(transação imobiliária) do imóvel localizado à Avenida Argolo, 743, Centro;

CONSIDERANDO o parecer dos membros do COMPAH que analisaram o Processo 6.303/2022, onde após análise do processo, os conselhei-
ros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções solicitadas;

CONSIDERANDO a Deliberação Virtual do COMPAH, realizada no dia 27 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o parecer apresentado nesta reunião referente ao Processo nº 6.303/2022, sobre a demolição (transação imobiliária) do 
imóvel localizado à Avenida Argolo, 743, Centro, onde consta que:

“Após análise do processo, os conselheiros manifestam que não há interesse de preservação do imóvel, aprovando assim as intervenções 
solicitadas.”

Art. 2º Encaminhar ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura de São Bento do Sul para a comunicação ao requerente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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São Bento do Sul, 27 de abril de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul

RESOLUÇÃO 012/2022 - COMPAH
Publicação Nº 3869281

RESOLUÇÃO nº 012/2022.
Dispõe sobre a deliberação do COMPAH de São Bento do Sul referente aos Processos nº 8.810/2021, 9.140/2021, 17.996/2021 e 25.883/2021.

O Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de São Bento do Sul (COMPAH), no uso de suas atribuições que lhe confere 
a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017 que criou este Conselho, Decreto Municipal nº 1.002, de 16 de julho de 2018 que 
homologou o Regimento Interno do COMPAH, e

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Tombamento e a Preservação do Patrimônio 
Natural e Cultural do Município de São Bento do Sul e dá outras disposições;

CONSIDERANDO o Decreto nº 1002, de 16 de julho de 2018, que homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art. 14 da Lei Municipal nº 3.865, de 14 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o prazo para jul-
gamento dos processos;

CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação por parte da assessoria técnica do COMPAH;

CONSIDERANDO a grande quantidade de trabalho por parte do profissional da Secretaria de Planejamento e Urbanismo;

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, em 45 dias, o prazo final dos estudos técnicos dos imóveis presentes nos processos nº 8.810/2021, 9.140/2021, 
17.996/2021 e 25.883/2021.

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

São Bento do Sul, 03 de maio de 2022.

Ademir Weiss
Presidente do COMPAH de São Bento do Sul
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Samae - São bento do Sul

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 24-2022
Publicação Nº 3869259

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C0AC10FBF6059674BDE20A6B60DA21EE49A7B771

 

 

Rua João Wenceslau Pscheidt, 811 – Cx Postal 422 – São Bento do Sul /SC - CEP 89.282-012 - Fone (47) 3631-3900 - CNPJ 86.050.978/0001-83                                                                                  
www.samaesbs.sc.gov.br 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
 
O(a) Diretor Presidente Sr. OSVALCIR PETERS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei 
nº 10.520/02, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores a vista do parecer conclusivo exarado pelo 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve: 
 
1 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente licitação nestes termos:  

a) Processo Nr.: 24/2022 
  

b) Licitação Nr.: 24/2022 
  

c) Modalidade: Pregão Eletrônico 
  

d) Data Homologação: 03/05/2022 
  

e) Data Adjudicação: 03/05/2022 
  

f) Objeto da Licitação: A aquisição de tinta Epóxi para pintura do piso do galpão da Usina de Processamento de Resíduos. 
  

g) Fornecedores e Itens Vencedores: 
 

 
72516 - R&P CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 
 

 
Lote: 1 - LOTE 01 -UNICO 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
5 THINNER EPOXI. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS 

EPÓXI INDUSTRIAL EMBALAGEM 0,9 L. 
UNIDADE Duramax (DMX 

Indústria de 
tintas Ltda) 

60 R$25,00000 1.500,00 

4 CATALISADOR EPÓXI. PARA UTILIZAÇÃO NA RESINA EPOXI 
- COMPONENTE "B". EMBALAGEM 0,9 L. 

UNIDADE Duramax (DMX 
Indústria de 
tintas Ltda) 

60 R$55,00000 3.300,00 

3 RESINA EPOXI - CINZA. TINTA DE ACABAMENTO EPÓXI 
POLIAMIDA, DE DOIS COMPONENTES E BAIXA 
ESPESSURA, PELÍCULA COM ÓTIMA ADERÊNCIA, ALTO 
BRILHO, ALTA DUREZA, EXCELENTE RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO E UMIDADE. COMPONENTE "A". EMBALAGEM 2,7 
L. 

UNIDADE Duramax (DMX 
Indústria de 
tintas Ltda) 

60 R$210,00000 12.600,00 

2 CATALISADOR EPÓXI. PARA SER UTILIZADO NO SELADOR 
EPÓXI - COMPONENTE "B". EMBALAGEM 0,9 L. 

UNIDADE Duramax (DMX 
Indústria de 
tintas Ltda) 

60 R$50,00000 3.000,00 

1 SELADOR EPÓXI INCOLOR PARA CONCRETO, PISO, DE 
DOIS COMPONENTES, COM ALTO PODER DE PENETRAÇÃO 
AO SUBSTRATO. COMPONENTE "A". EMBALAGEM 3,6 L. 

UNIDADE Duramax (DMX 
Indústria de 
tintas Ltda) 

12 R$280,00000 3.360,00 

    
Total do Lote: R$23.760,00     

Total do Fornecedor: R$23.760,00     
Total Geral: R$23.760,00   

Obs.: 
 

2 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s). 
 
 

Dotações Utilizada 
Código Dotação Descrição 

23 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 
5 Sistema de Resíduos Sólidos 

2069 Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos 
3.339.030.240.000.000.000 Material para manutenção bens imóveis 

2060000 Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos    
 

 
 

___________________________________ 
OSVALCIR PETERS 

Diretor Presidente 
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São Bernardino

prefeitura

CONTRATO Nº 109/2022
Publicação Nº 3868866

 

                                       Estado de Santa Catarina 
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO 

 
                                           
 

Rua Verônica Scheid,  Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.  
Fone/Fax (4936540054/0014/0055) 

 

CONTRATO Nº  109/2022 

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no 
CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa VIZU DISTRIBUIDORA 
DE LIVROS LTDA., inscrita no CNPJ nº 02593711000142, localizada na Rua RUA DOM PEDRO 
II, 319, na Cidade Passo Fundo - RS, neste ato representado pelo seu proprietário o Sr. ANTONIO 
LUIZ REMEDI CORDEIRO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA DOM PEDRO II, 
319, na Cidade Passo Fundo - RS, inscrito no CPF sob nº 582.885.380-53, neste ato contratual 
simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas 
cláusulas e condições a seguir. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
     O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE ACERVO 

LITERÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EMENDA  
PARLAMENTAR IMPOSITIVA/ESTADUAL/SC N. 446. ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE 
NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIFICULDADES EM SALA DE AULA, DE PROFESSORES 
E ALUNOS  DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE 
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E MELHOR 
APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS.. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS 
 
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE ACERVO 

LITERÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EMENDA  
PARLAMENTAR IMPOSITIVA/ESTADUAL/SC N. 446. ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE 
NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DIFICULDADES EM SALA DE AULA, DE PROFESSORES 
E ALUNOS  DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE 
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL E MELHOR 
APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS, adquirido pelo município do aqui denominado Fornecedor, o 
qual foi vencedor dos itens abaixo relacionados, do Processo Licitatório 54/2022, modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, por ter apresentado a menor proposta de preços. 

 
I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 

Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo 
Licitatório nº 54/2022, modalidade PREGÃO PRESENCIAL. 

 
II - Do valor: 
O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo: 
 

Item Quant. Unid. Especificação R$ Unit. R$ Total 
1 1,00  Und ACERVO LITERARIO BIBLIOTECA ENSINO 

FUNDAMENTAL, LIVROS: UMA BIBLIOTECA E 
UMA CASA ONDE TODA A GENTE, A 
PEQUENA SEREIA EM QUADRINHOS, 

8.296,00  8.296,00  
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                                       Estado de Santa Catarina 
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO 

 
                                           
 

Rua Verônica Scheid,  Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.  
Fone/Fax (4936540054/0014/0055) 

 

ALADDIN COMIC BOOK, AS AVENTURAS DE 
ROBI E PUPU- FANTASMA DO PORAO, AS 
AVENTURAS DE ROBI E PUPU-O MISTERIOSO 
CANTO DA SEREIA, AS AVENTURAS DE ROBI 
E PUPU-OS DIAMANTES DO BARAO, AS 
AVENTURAS DE ROBI E PUPU- UMA VIZINHA 
NADA CONVENCIONAL, BEAUTY AND THE 
BEAST COMIC BOOK, CINDERELA COMIC 
BOOK, CONTOS CLASSICOS JOAO E MARIA 
(QUADRINHOS), CONTOS CLASSICOS OS 
MUSICOS DE BREMEM(QUADRINHOS), 
CONTOS CLASSICOS PATINHO 
FEIO(QUADRINHOS), CONTOS CLASSICOS 
POCAHONTAS(QUADRINHOS), HANSEL AND 
GRETEL AND THE WITHS TRAPS COMIC 
BOOK, JACK AND THE BEANSTALK COMIC 
BOOK, O MAGICO DE OZ EM QUADRINHOS, 
PETER PAN EM QUADRINHOS, ROOSTER IN 
BOOTS COMIC BOOK, SNOW WHITE COMIC 
BOOK, THE MAD HATTER IN 
UNAMAZINGLAND COMIC BOOK, THE 
PINOCCHIO GIRL COMIC BOOK, THE WICKED 
FAIRY AND THE WITCH GODMOTHER COMIC 
BOOK, CINDERELA E OUTRAS HISTORIAS, 
REI LEAR EM CORDEL, A REFORMA DA 
NATUREZA, ALICE ATRAVES DO ESPELHO, 
ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS, ANNE 
FRANK EM HQ, AS AVENTURAS DE HANS 
STADEN, BELA E A FERA, CACADAS DE 
PEDRINHO, CINCO CRIANCAS E UM 
SEGREDO, CLASSICOS DE TODOS OS TEMPOS, 
COLECAO MENINOS DA LUA, DOM 
CASMURRO EM HQ, HISTORIAS DIVERSAS, 
HISTORIAS DO MUNDO PARA AS CRIANCAS, 
MEMORIAS DA EMILIA, O CORTIÇO EM HQ, O 
MARAVILHOSO MAGICO DE OZ, O MUNDO 
FANTASTICO DE MONTEIO LOBATO, O 
MUNDO PERDIDO, O POCO DO VISCONDE, 
ODISSEIA EM HQ, OS MISERAVEIS EM HQ, 
PETER PAN, PINOQUIO, REINACOES DE 
NARIZINHO, ROBINSON CRUSOE EM HQ, 
ROMEU E JULIETA EM HQ, ROMEU E JULIETA 
EM HQ, SENHORA EM HQ, SONHO DE UMA 
NOITE DE VERAO EM HQ, VIAGEM AO CEU, 
MANECO CANECO CHAPEU DE FUNIL, O 
CACHORRINHO SAMBA NA FAZENDA, 
PRINCESA ARABELA MIMADA QUE SO ELA, 
QUEM ME DERA, RIMA OU COMBINA, SERIE 
VAGA-LUME-MENINOS SEM PATRIA, VAGA 
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LUME- A ILHA PERDIDA, VAGA LUME- A 
TURMA DA RUA QUINZE, VAGA LUME-
MENINO DE ASAS, VAGA LUME JUNIOR- POR 
TRAS DAS PORTAS, O QUE CABE NO MEU 
MUNDO 10 ANOS AMIZADE, O QUE CABE NO 
MEU MUNDO 10 ANOS GENEROSIDADE, O 
QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS 
GENTILEZA, O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 
ANOS HONESTIDADE, O QUE CABE NO MEU 
MUNDO 10 ANOS HUMILDADE, O QUE CABE 
NO MEU MUNDO 10 ANOS JUSTICA, O QUE 
CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS RESPEITO, O 
QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS 
RESPONSABILIDADE, A OVELHA ROSA DA 
DONA ROSA, ARITMETICA DA EMILIA, 
CONFUSAO NA MONTANHA, CUIDADO LOBO 
TEM UM VILAO NO SEU LIVRO, EMILIA NO 
PAIS DA GRAMATICA, GEOGRAFIA DE DONA 
BENTA, LUA, MORDISCO A CACADA 
MONSTRUOSA, O DRAMA DE UM 
REFUGIADO, O PAPAI DOS MEUS SONHOS, O 
REINO DA TRISTEZA E O PALHACO TRISTE, 
SENTIMENTOS, SEROES DE DONA BENTA, 
TULU HISTORIAS DE SHAKESPEARE- A 
TEMPESTADE HISTORIAS DE SHAKESPEARE-
MUITO BARULHO POR NADA HISTORIAS DE 
SHAKESPEARE-O MERCADOR DE VENEZA O 
CARTEIRO CHEGOU O SANTINHO TURMA DA 
MONICA EM OS AZUIS NOITE NA TAVERNA 
QUADRINHOS-HQ BEIJADOS PELO SOL OS 
PIOLHOS DA PRINCESA PAPO RETO E PAPO 
CURTO A HISTORIA DE BALDOMERA A 
HISTORIA DO GIGANTOSAURUS A SONECA 
PERFEITA AS INCRIVEIS IDEIAS DO SENHOR 
RAPOSO AS SETE CAMAS DO RATINHO AU 
AU MIAU DENIS SUA TURMA E O LIXO ZERO 
ESQUERDA DIREITA PARA CANHOTOS E 
DESTROS EU QUERO UM DINOSSAURO MEU 
URSINHO MEU URSAO NAO FUI EU O QUE 
VOCE FARIA O RIO AMAZONAS O 
ZOOLOGICO DO LUAR O CORACAO DELATOR 
QUADRINHOS-HQ O POCO E O PENDULO OS 
DANCARINOS QUADRINHOS GATINHA X TIO 
MARIO CONFUSAO E CASA DO JEITO QUE 
VOCE E A LIBELULA E A TARTARUGA A 
MONTANHA ENCANTADA DOS GANSOS 
SELVAGENS DONA BARATINHA O DECRETO 
DA ALEGRIA O DOMADOR DE MONSTROS UM 
AMIGO PARA SEMPRE CONTE UMA FABULA 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2330

                                       Estado de Santa Catarina 
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDINO 

 
                                           
 

Rua Verônica Scheid,  Nº 1008,Centro, São Bernardino- SC, CEP . 89.982-000.  
Fone/Fax (4936540054/0014/0055) 

 

TURMA DA MONICA-NARIZINHO 
ARREBITADO TURMA DA MONICA- O SITIO 
DO PICAPAU AMARELO CRIANCA MEU AMOR 
O OVO E O ANJO QUEM PERDE GANHA 
ALMANAQUE MALUQUINHO- PRA QUE 
DINHEIRO O GARIMPEIRO DO RIO DAS 
GARCAS UMA HISTORIA BRUXOLICA 
JOANINHA NAO PODEM SE ESCONDER LIVRO 
GLOBO- ONDE NO MUNDO ESTAO OS 
ANIMAIS LIVRO GLOBO ONDE NO MUNDO 
ESTAVAM OS DINOSSAUROS NAO ABRA 
ESTE LIVRO NAO ABRA ESTE LIVRO- 
NOVAMENTE POP-UPS INCRIVEIS 
DINOSSAUROS SERIO NAO ABRA ESSE LIVRO 
A PEQUENA GOTINHA A PEQUENA 
SEMENTINHA AS TRAVESSURAS DO CHIM 
PANZE BOCHECHUDO COLECAO VAMOS LA 
MEU PRIMEIRO SENTIMENTOS C/3 VOL 
MINHAS HISTORIAS MAGICAS MINHAS 
LINDAS HISTORIAS O DEVORADOR DE 
PIRATAS E A ARMADILHA DOURADA O 
MANUAL DOS SENTIMENTOS- O QUE ELES 
SIGNIFICAM O MUGIDO DA VAQUINHA O 
PEQUENO GIRASSOL O PEQUENO URSO O 
PINGUIM QUER SOSSEGO O RITMO DA 
CHUVA O RUGIDO DO LEAOZINHO MIL 
PASSAROS BROCHURA COM CD A ELEICAO 
NA SELVA A FANTASTICA FABRICA DE 
VIDROS A MENINA QUE ACORDAVA AS 
PALAVRAS AS AVENTURAS DO 
BONEQUINHO DO BANHEIRO AS PERNAS DE 
PAU DO NICOLAU DE GRAO EM GRAO O 
SUCESSO VEM NA MAO FLICTS MENINA DAS 
ESTRELAS MENINA NINA A CAMELO O 
BURRO E A AGUA O GATO O PORCO E A 
PORCARIA O MENINO MALUQUINHO O 
MENINO MARROM O MENINO 
QUADRADINHO OUTRO COMO EU DAQUI A 
MIL ANOS PEQUENA ENCICLOPEDIA DA 
CURIOSIDADE INFANTIL RITA NAO GRITA-
NOVA EDICAO UM CANTINHO SO PRA MIM 
UMA HISTORINHA SEMI 1 SENTIDO UMA 
PROFESSORA MUITO MALUQUINHA VOVO 
DELICIA A BRUXA ZELDA E OS 80 DOCINHOS 
HISTORIAS DA TERRA E DO CEU A JORNADA 
DE OLIVIA- A MENINA QUE NAO SE FECHOU 
PARA O MUNDO A MAO E A LUVA EM 
QUADRINHOS A PRINCESA DESEJOSA LOBO 
DE ESTIMAÇÃO A MAGIA DA LEITURA NA 
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CIDADE DO LIVRO MUDANCAS NO 
GALINHEIRO MUDAM AS COISAS POR 
INTEIRO VOVO VIAJA E NAO SAI DE CASA 
COLECAO BATUTINHA-SEVERINO FAZ 
CHOVER DOROTEIA A CENTOPEIA ROMEU E 
JULIETA A VOZ DO SILENCIO ALICE NO PAIS 
DAS MARAVILHAS O CURCUNDA DE NOTRE-
DAME O FANTASMA DA TORRE O MENINO 
QUE FUROU O CEU O PRINCIPE E O MENDIGO 
PROCURA-SE UM PLANETA SUSTENTAVEL 
CONTOS CLASSICOS-PINOQUIO QUADRINHOS 
CONTOS CLASSICOS- RAPUNZEL EM 
QUADRINHOS O MISTERIO DA LAGOA OS 
LADROES DA FLORESTA SATIRAS EM 
QUADRINHOS- A FERA QUA NAO TINHA 
BELA SATIRAS EM QUADRINHOS A MENINA 
PINOQUIO SATIRAS EM QUADRINHOS A 
PROPOSTA MALUCA DO PRINCIPE SAPO 
SATIRAS EM QUADRINHOS AS TRAVESSURAS 
DE UM OGRO DE TALENTO SATIRAS EM 
QUADRINHOS DESVENTURAS DE UM 
PATINHO BONITO SATIRAS EM QUADRINHOS 
JOAO E MARIA E AS ARMADILHAS DA 
BRUXA COZINHEIRA SATIRAS EM 
QUADRINHOS O CHAPELEIRO LOUCO NO 
PAIS SEM MARAVILHAS SATIRAS EM 
QUADRINHOS O GALO DE BOTAS A MENINA 
QUE INVENTAVA NOMES A NUVEM QUE NAO 
QUERIA CHOVER A PESCARIA ALFABETO 
POETICO DOS NOMES AS AVENTURAS DE 
GULLIVER EM LILLIPUT BALAIO DE GATO 
BAMMM A BANDA MAIS MONSTRUOSA DO 
MUNDO COLECAO REINACOES DA 
GAROTADA COLECAO PE DE COELHO FELIZ 
ANIVERSARIO HISTORIAS DA COLECAO 
GATO E RATO VOL1 O RABO DO GATO 
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO 
VOL10- A GALINHA CHOCA HISTORIAS DA 
COLECAO GATO E RATO VOL10-O JOGO E A 
BOLA HISTORIAS DA COLECAO GATO E 
RATO VOL 3 O VENTO HISTORIAS DA 
COLEÇÃO GATO E RATO VOL4 A BOTA DO 
BODE HISTORIAS DA COLECAO GATO E 
RATO VOL 5 SURPRESAS HISTORIAS DA 
COLECAO GATO E RATO VOL6 TUCA VOVO E 
GUTO HISTORIAS DA COLECAO GATO E 
RATO VOL7 FOGO CEU HISTORIAS DA 
COLECAO GATO E RATO VOL 8 O SUSTO 
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL9 
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HISTORIAS DE ARREPIAR-MEU QUERIDO 
ROBO HISTORIAS DE ARREPIAR-O HOMEM 
MONTANHA HISTORIAS DE ARREPIAR- OS 
TRES IRMAOS/O SUAVE MILAGRE /A AIA 
HISTORIAS DE ARREPIAR-POBRE 
CACHORRINHA/ A FICHA MAIS BONITA/ A 
VENDEDORA DE FOSFOROS, HISTORIAS DE 
ARREPIAR PROMESSA MACABRA HISTORIAS 
DE ASSOMBRAR- A GRAVATA BORBOLETA 
HISTORIAS DE ASSOMBRAR-EU NUNCA VOU 
TE DEIXAR HISTORIAS DE ASSOMBRAR- UM 
HOMEM SEM CONSCIENCIA HISTORIAS DE 
ASSOMBRAR-UMA BOA NOITE DE SONO-O 
CHAVEIRO DOURADO-O SACRIFICIO DE UMA 
CRIANCA HISTORIAS DE ASSOMBRAR-UMA 
CARTA PARA O VOVO-BENDITA 
PROFESSORA-ADECISAO NAO SE MATA NA 
MATA LEMBRANCAS DE RONDON O MOCO 
DO CORREIO E AMOCA DA CASA DE 
TIJOLINHO O REI DESCALCO OS CISNES 
SELVAGENS PALMAS PARA JOAO 
CRISTIANO-PARA HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN QUE BRINCADEIRA SEM PE NEM 
CABECA SERIE BICHO FALANTE SERIE 
CORRE CUTIA DISNEY PRINCESA-BELA EM 
UMA AVENTURA DE INVERNO FROZEN-UM 
BONECO DE NEVE INCRIVEL FROZEN-UMA 
IRMA ASSIM COMO EU ANIMAIS EM FAMILIA 
NA SELVA ARGH ESTEGOSSAURO AS 
AVENTURAS DO URSO FLORENCIO ATRAS 
DA ABELHINHA AS AVENTURAS DO URSO 
FLORENCIO PINTANDO O PEIXINHO AU AU 
COMO FALAR CACHORRES BLIP E PIP CHOMP 
APATOSSAURO COLECAO CONTE OUTRA 
VEZ COLECAO LER E BOM COLECAO 
MATEMATICA DIVERTIDA ERA UMA VEZ UM 
LEAO FLIC O PORCO ESPINHO GRRR 
TRICERATOPE MEU PEQUENO CORACAO 
PARTIDO MUU COMO FALAR VAQUES O 
TESOURO DO PIRATA O URSO E O PIANO OS 
SEGREDOS DO OCEANO QUERIDA TERRA 
ROAR TIRANOSSAURO REX SE EU FOSSE 
UMA NUVEM TEDDY E A GRANDE ENCHENTE 
UMA AVENTURA NO ESPAÇO UMA 
AVENTURA NO OCEANO 

2 1,00  Und ACERVO LITERARIO BIBLIOTECA EDUCAÇÃO 
INFANTIL, LIVROS: A LAGARTA E A 
BORBOLETA ABELHAS E FERROADAS O 

8.296,00  8.296,00  
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CRICRI DO GRILO VERDE SALTITANTE O 
QUINTAL DA JOANINHA PISCA PISCA NO CEU 
UM PEQUENO GRANDE MUNDO CHUTA 
CHUTEIRA! NENE E O CACHORRINHO 
MISTERIOSO O MERGULHO NA LUA O NATAL 
DO MICO O POMBO E O XADREZ TIO 
ARNALDO E O TAXI DE OUTRO PLANETA 
FORMAS DIVERTIDAS CIRCULO FORMAS 
DIVERTIDAS ESTRELAS FORMAS 
DIVERTIDAS QUADRADO FORMAS 
DIVERTIDAS TRIANGULO GRANDES AMIGOS 
LILI A OVELINHA GRANDES AMIGOS LOLA A 
VAQUINHA GRANDES AMIGOS PEPI O 
PORQUINHO! UNI O INOCORNIO EU AMO 
VOCE RATINHA HORA DE CANTAR 
MACAQUINHO HORA DE DORMIR 
CORUJINHA QUANDO ME SINTO AS 
FAMILIAS DO MUNDINHO DISNEY FROZEN - 
ABRAÇOS QUENTINHOS O MUNDINHO O 
MUNDINHO DE BOAS ATITUDES 2 EDIÇÃO O 
MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM UM 
MUNDINHO DE PAZ UM MUNDINHO PARA 
TODOS A CARRUAGEM DA CINDERELA A 
ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS A 
HISTÓRIA DE BALDOMERA A HISTORIA DE 
BRANCA DE NEVE A PUREZA DE DENGOSO A 
SONECA PERFEITA AS CASAS DOS TRES 
PORQUINHOS AS INCRIVEIS IDEIAS DO 
SENHOR RAPOSO AS SETE CAMADAS DO 
RATINHO AU AU MIAU BOCA DE SIRI 
DANIELA PIRATA DENIS SUA TURMA E O 
LIXO ZERO DUNGA E A ALEGRIA DE VIVER 
ESQUERDA DIREITA PARA CANHOTOS E 
DESTROS EU QUERO UM DINOSSAURO 
GIGANTOSAURUS A CAVERNA DOS RUGIDOS 
HORA DO LANCHE LIVRO QUEBRA - CABEÇA 
OS DINOSSAUROS LIVRO QUEBRA - CABEÇA 
LA NA FAZENDA LIVRO QUEBRA- CABEÇA 
OS TRES PORQUINHOS LIVRO QUEBRA - 
CABEÇA UNI O UNICORNIO MEU URSINHO 
MEU URSÃO NA BOCA DO POLVO NÃO FUI 
EU ! O DIA EM QUE VOCE CHEGOU O GALO 
TITO E O FORASTEIRO VALENTAO O SORRISO 
AMIGO DE FELIZ O TRAVESSEIRO DA 
FAZENDA O TRAVESSEIRO DOS TRES 
PORQUINHOS OS COCHILOS DE SONECA OS 
ESPIRROS DO ATCHIM PELA ESTRADA 
AFORA PUXE E DESCUBRA MIAU MIAU QUE 
BARULHO E ESSE SIGA O MESTRE UMA DOCE 
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TRAVESSURA VAMOS BRINCAR DE ESCONDE 
- ESCONDE VAMOS PASSEAR NO BOSQUE 
ZANGADO O ANAO RESMUNGAO BANHO 
MAGICO - FLORESTA DIVERTIDA O JABOTI 
NA ROCA MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM 
QUADRADINHOS CARINHAS DE FELTRO AU 
AU DIZ O CACHORRO CARINHAS DE FELTRO 
SILENCIO DIZ A PATA COMO VOCE SE SENTE 
DOCES FILHOTES DE PANO - ELEFANTE 
DOCES FILHOTES DE PANO - GIRAFA 
LIVRINHO SANFONA - LEAOZINHO MEU 
DOCE LIVRO - SANFONADO MEU FANTOCHE 
DE PANO: LEÃO MEU FANTOCHE DE PANO: 
TIGRE NANINHA O URSINHO ESPORTISTA O 
BEBE OLHA E DIZ - PRIMEIROS ANIMAIS 
PEQUENOS GIGANTES - MEU PRIMEIRO 
LIVRO DE BRINCAR QUEM VOCE VE 1 2 3 OS 
NUMEROS DE INGLES A ALEGRIA DO 
GOLFINHO A B C AS PRIMEIRAS PALAVRAS 
EM INGLES A CAUDA DA BALEIA A 
LAGARTA A PEQUENA CORUJINHA A 
PREGUIÇA FIRMEZA A TARTARUGA 
RABUGENTA ABANANDO O RABINHO 
ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA FAZENDA 
ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA SELVA 
APERTE BEM - A BALEIA APERTE BEM - O 
CAOZINHO APERTE BEM - O LEAO APERTE 
BEM - O PANDA AS BRINCADEIRAS DA 
RATINHA AS CORES EM INGLES AS FORMAS 
EM INGLES AS TRAVESSURAS DO 
CHIMPANZE BOCHECHUDO BOA NOITE 
BRINCANDO E SONHANDO CACHORRINHO 
TITO CADE MEU AMIGUINHO? CADE MINHA 
MAMAE? CADE O MEU LANCHINHO? 
CASINHA DOS PINGOS CONTANDO COM OS 
ANIMAIS DENTRO FORA DURMA BEM 
COELHINHO! DURMA BEM URSINHO! E 
ASSIM QUE SE JOGA BASQUETE E ASSIM QUE 
SE JOGA FUTEBOL E ASSIM QUE SE JOGA 
VOLEI! FORMAS E TAMANHOS MEU 
PRIMEIRO LIVRO DE NUMEROS MEU 
PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS MINHAS 
HISTÓRIAS MAGICAS MINHAS LINDAS 
HISTORIAS O CAMALEAO CAUTELOSO O 
GATO ASSUSTADO O PASSEIO DE BARCO O 
PINGUIM QUER SOSSEGO O QUE E ISSO 
GATINHO? O QUE SERA O RABINHO DO LEÃO 
O SITIO DOS PINGOS O TRATOR OS 
PINTINHOS DA FAZENDA PANDA BUBI POM 
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POM POM ANIMAIS POM POM POM VEICULOS 
QUE SOM OS BICHOS FAZEM? QUE SOM 
VOCE FAZ? QUEM E O FILHOTINHO? QUEM 
ESTA AI? ANIMAIS QUEM ESTA AI? 
DINOSSAUROS TOC TOC QUE FABULA E 
ESSA? UNICORNIOS E FADAS URSINHO LUCA 
VRUM VRUM A MENINA QUE ACORDAVA AS 
PALAVRAS AS FERIAS DE MIGUEL E PEDRO 
MEUS LAPIS DE COR SAO SO MEUS O DIA EM 
QUE MIGUEL ESTAVA MUITO TRISTE O GATO 
O PORCO E A PORCARIA O MOSTRO DO 
QUARTO DO PEDRO PEDRO E O MENINO 
VALENTAO QUANDO O MIGUEL ENTROU NA 
ESCOLA SERIE LER E BRINCAR TARSILINHA 
E AS CORES TARSILINHA E AS FORMAS 
OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - A OVELINHA 
TIMIDA OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - A 
PANDA BONDOSOA OLHOS DIVERTIDOS 
ESPECIAL - O POLVO SORTUDO OLHOS 
DIVERTIDOS ESPECIAL - O TIGRE 
BRINCALÃO BRINCANDO COM PEPPA - 
ATIVIDADES PEPPA MAIOR POCA DE LAMA 
DO MUNDO PEPPA E A FADA DOS DENTES 
PEPPA E A FESTA DO PIJAMA PEPPA NA 
PISCINA A ULTIMA ARVORE DO MUNDO BIBI 
BRINCA COM MENINOS BIBI COME DE TUDO 
BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS BIBI 
CORTA O CABELO BIBI VAI PARA A ESCOLA 
DENTRO DA CASA TEM GANHEI UMA 
MENINA! ADIVINHE QUEM NA FAZENDA 
ADIVINHE QUEM NO ZOOLOGICO CAUDAS 
FOFINHAS NA SELVA COLECAO CABECAS E 
CAUDAS E FOCINHOS COLEÇÃO BIP BIP 
COMO E BOM APRENDER - MEUS PRIMEIROS 
NUMEROS COMO E BOM APRENDER - 
MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS DOCE 
ACONCHEGO ESPIADINHA NA FLORESTA 
DOCE ACONCHEGO NINO BRINCAR DE 
ESCONDE ESCONDE FILHOTES SONOROS - 
COELHINHO FILHOTES SONOROS - GATINHO 
HAPPY BABY - NUMEROS HAPPY BABY - 
ANIMAIS HAPPY BABY - PRIMEIRAS 
PALAVRAS HAPPY BABY - VEICULOS INICIOS 
BRILHANTES ACOES DOS ANIMAIS INICIOS 
BRILHANTES EM MOVIMENTO INICIOS 
BRILHANTES MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS 
INICIOS BRILHANTES SONS DIVERTIDOS 
LIVRO LABIRINTO - RAPOSINHA O POLVO 
OLIN PALAVRINHAS ACONCHEGANTES 
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ANIMAIS DA FAZENDA PALAVRINHAS 
ACONCHEGANTES ANIMAIS DE ESTIMACAO 
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES CORES 
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES PALAVRAS 
A GALINHA AFLITA A PATA A VACA 
MALHADA BICHO FALANTE - A APOSTA DO 
MACACO BICHO FALANTE - A DIVISAO DAS 
JABUTICABAS BICHO FALANTE - BICHO 
ESCONDIDO BICHO FALANTE - FUTEBOL DE 
BICHOS BICHO FALANTE - GIRAFAFA 
GIRAFAFINHA BICHO FALANTE - HELINHO E 
A CEGONHA BICHO FALANTE - O TAMANDUA 
E AS FORMIGAS BICHO FALANTE - O 
URSINHO MIXILIM BICHO FALANTE - PATA TI 
E PATA TA BICHO FALANTE - TITA A TRUTA 
CURIOSA BICHO FALANTE - UMA CARTA 
PARA O REI BICHO FALANTE - UMA CASA 
PARA DOIS CADE O RATO CORRE CUTIA - A 
EMA CORRE CUTIA - A JOANINHA CORRE 
CUTIA - A ONCA CORRE CUTIA - A PREGUICA 
CORRE CUTIA - A SUCURI CORRE CUTIA - AS 
ARARAS CORRE CUTIA - O DOURADO CORRE 
CUTIA - O JABUTI CORRE CUTIA - O TUCANO 
GATO E RATO NA BEIRA DO RIO O GATO VIU 
... O MAIS BONITO O OVO O REI DESCALCO 
OS ATLETAS QUINTAL DOS PINGOS - E IGUAL 
E DIFERENTE QUINTAL DOS PINGOS - LA 
DENTRO LA FORA QUINTAL DOS PINGOS - 
POUCO POUCO MUITO MUITO QUINTAL DOS 
PINGOS - QUE ALTO QUE BAIXO COLECAO 
TA NA HORA DO BANHO HORA DE SONHAR: 
BOA NOITE URSINHO! - TRAVESSEIRO HORA 
DE SONHAS: BRILHA BRILHA ESTRELINHA - 
TRAVESSEIRO PAN O PANDA TIRULI O TIGRE 
A GATINHA NA CIDADE A CASINHA AZUL 
ANIMAIS EM FAMILIA NA FAZENDA ANIMAIS 
EM FAMILIA NA SELVA ANIMAIS EM 
FAMILIA NO QUINTAL ANIMAIS EM FAMILIA 
NO ZOOLOGICO AS PEDRAS MAGICAS AU AU 
COMO FALAR "CACHORRES" BRINCANDO DE 
ESCONDE-ESCONDE CONCHAS CASCOS E 
ESPINHOS BRINCANDO DE ESCONDE-
ESCONDE LISTRINHAS E PINTINHAS 
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE 
PROCURANDO AS FORMAS BRINCANDO DE 
ESCONDE-ESCONDE PROCURANDO ANIMAIS 
ERA UMA VEZ UM LEAO FELTRO - MEUS 
PRIMEIROS NUMEROS FELTRO - MINHAS 
PRIMEIRAS CORES FESTA NO CELEIRO 
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FILHOTINHOS DO CORACAO INCRIVEIS 
DINOSSAUROS MUU COMO FALAR "VAQUES" 
NEM MAIS UM PIU O BURRINHO CINZENTO O 
MUNDO ENCANTADO DOS UNICORNIOS O 
NOSSO MUNDO INCRIVEL NA SELVA O 
NOSSO MUNDO INCRIVEL NO OCEANO O 
PRIMEIRO VERAO DA RAPOSINHA O 
QUARTEL DOS BOMBEIROS O SONINHO DO 
CACHORRINHO O SONINHO DO URSINHO O 
URSO E O PIANO OINC, BEE, MUU PINGO 
PIPOCA O CAOZINHO TRAVESSO SER FELIZ! 
SONHE ALTO TEDDY A GRANDE ENCHENTE 
TIC TAC QUE HORAS SAO? TREM A VAPOR 
UMA AVENTURA NO ESPACO UMA 
AVENTURA NO OCEANO UMA LOJA ANIMAL 

    TOTAL 16.592,00 
 
O valor total do contrato é de R$ 16.592,00 (dezesseis mil quinhentos e noventa e dois reais), 

assim distribuído pelas Secretarias Municipais, nas seguintes dotações orçamentárias: 
2.016.4490.00 - 3079 - 183/2022   -   Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 

2.015.4490.00 - 3079 - 141/2022   -   Manutenção da Creche  
 
III - Da forma de pagamento: 
O pagamento será efetuado avista, em moeda corrente nacional mediante a entrega dos 

materiais, conforme solicitação da Prefeitura Municipal, aqui denominado Município. 
 
IV - Da vigência: 
A vigência do presente contrato será de 03/05/2022 até 30/12/2022, ficando sua eficácia 

condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da 
Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo. O 
presente Contrato poderá ser aditado conforme regulamentação prevista na Seção III, Art. 65 da Lei nº 
8.666/93 (Brasil 1993). 
            

 V - Do Reajustamento e atualização: 
            Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a 
aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada. 
              VI - Das compensações financeiras: 
              a) - O Município poderá negociar descontos para antecipação do pagamento. 
              b) - O desconto não poderá ultrapassar o limite da adimplência do objeto contratado, 
condicionando a comprovação de ganhos reais para o Município. 
              c) - O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do 
valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

 
              I - Efetuar a entrega dos materiais ora contratados conforme solicitação por parte do 
Município. 
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              II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos 
sobre os materiais contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade. 
              III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários 
que coincidirem sobre os materiais contratados. 
              IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os 
materiais/produtos contratado em qualquer esfera. 
              V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº 54/2022 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL. 
              VI - Fornecer materiais/produtos de primeira qualidade. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 

          I - Fiscalizar e controlar os materiais contratados. 
              II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas. 
              III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e 
Processo Licitatório nº 54/2022 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no 

Orçamento de 2022 da Prefeitura Municipal de São Bernardino-SC, nos Projetos Atividades conforme 
consta inciso II da Cláusula Segunda deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 54/2022, modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC. 
 
II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
Direito Privado e em especial a Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883/94 de 
08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99. 

 
III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação 

às finalidades de interesse público. 
 
IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos 

especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é 
de seu conhecimento. 
  

V – Fica por desde já, designada a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF 
n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, ou quem o vier substituir, para realizar 
a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93. 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 
             

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca 
de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que 
possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal. 
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 E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na 

presença de testemunhas. 
 
           São Bernardino SC, 3 de Maio de 2022. 
 
 
 

DALVIR LUIZ LUDWIG   ANTONIO LUIZ REMEDI CORDEIRO   
             Prefeito Municipal                                                         Fornecedor 
                    Município 
 
Analisado e aprovado por: 
 
                                                 LUIZ HENRIQUE ZANOVELLO 
                                                            Assessor Jurídico 
                         OAB-SC 33.076 
 
 
 
 
        Testemunhas:_____________________________            _____________________________  
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CONVOCAÇÃO 67/2022
Publicação Nº 3868437

CONVOCAÇÃO

DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito do município de São Bernardino, no uso de suas atribuições, CONVOCA a Srta. PAULA LUCHETA CAMARGO 
DE OLIVEIRA, classificada em 4º (quarto) lugar no Processo de Chamada Pública n° 01/2022, para o cargo de Professor com Licenciatura 
em Artes - Temporário, para tomar posse do cargo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo necessário apresentar neste prazo os documentos 
necessários para a contratação, conforme legislação vigente e vinculada ao Processo de Chamada Pública n° 01/2022.
São Bernardino/SC, em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO 68/2022
Publicação Nº 3868442

CONVOCAÇÃO

DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito do município de São Bernardino, no uso de suas atribuições, CONVOCA a Srta. PRISCILA GONÇALVES, 
classificada em 5º (quinto) lugar no Processo de Chamada Pública n° 01/2022, para o cargo de Professor com Licenciatura em Artes - Tem-
porário, para tomar posse do cargo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo necessário apresentar neste prazo os documentos necessários para 
a contratação, conforme legislação vigente e vinculada ao Processo de Chamada Pública n° 01/2022.
São Bernardino/SC, em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

DECRETO 229/2022
Publicação Nº 3868377

DECRETO Nº 229/2022 DE 03/05/2022

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal, de São Bernardino, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto 
nos Incisos V e IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora pública municipal Srta. JOSIANE CASAGRANDE, ocupante do cargo de Professor com Licen-
ciatura em Artes - Temporário, matrícula 650/01, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04/05/2022.

Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 04/05/2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina,
em 03 de Maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Sec. Mun. de Administração e Fazenda
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DECRETO 230/2022
Publicação Nº 3868414

DECRETO Nº 230/2022 DE 03/05/2022

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NO PRO-
CESSO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022, NO RESPECTIVO CARGO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto no 
Inciso IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

 DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a candidata aprovada no Processo de Chamada Pública n° 01/2022, classificada em 4° (quarto) lugar, para o cargo 
de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM ARTES - TEMPORÁRIO, de acordo com a Lei Municipal 004/1997, Lei Complementar 007/2005 e 
alterações posteriores, Lei Complementar 050/2014, conforme segue:

Nome: PAULA LUCHETA CAMARGO DE OLIVEIRA
Lotação: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Vencimento Base: Nível 000011
Classe A - 002
Carga Horária: 20 horas semanais

Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catari-
na,
em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Sec. Mun. de Administração e Fazenda

DECRETO 231/2022
Publicação Nº 3868423

DECRETO Nº 231/2022 DE 03/05/2022

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA NO PRO-
CESSO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022, NO RESPECTIVO CARGO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais em especial o disposto no 
Inciso IX do Art. 57 da Lei Orgânica Municipal;

 DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada a candidata aprovada no Processo de Chamada Pública n° 01/2022, classificada em 5° (quinto) lugar, para o cargo 
de PROFESSOR COM LICENCIATURA EM ARTES - TEMPORÁRIO, de acordo com a Lei Municipal 004/1997, Lei Complementar 007/2005 e 
alterações posteriores, Lei Complementar 050/2014, conforme segue:

Nome: PRISCILA GONÇALVES
Lotação: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Vencimento Base: Nível 000011
Classe A - 002
Carga Horária: 20 horas semanais
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Art. 2º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catari-
na,
em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Sec. Mun. de Administração e Fazenda

DECRETO Nº 232/2022
Publicação Nº 3871029

DECRETO N° 232/2022 DE 03/05/2022
EFETUA MOVIMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DENTRO DA MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO DE DESPESA, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade 
com o que estabelece o Art. 57, VII, da Lei Orgânica Municipal, e em especial a letra “b” do Art. 5º. da Lei Municipal nº 1.385/2021 de 
07/12/2021,
DECRETA:
Art. 1.° - Ficam transferidos os seguintes valores das dotações orçamentárias, contidas nos projetos atividades a seguir identificados:

ÓRGÃO:
UNIDADE:
PROJETO ATIVIDADE:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
ELEMENTO:
VALOR R$:

04.00 – Secretaria Municipal da Educação
04.01 – Secretaria Municipal da educação
Manutenção da Creche
12.365.0008.2.015
3190 (F – 1001)
R$ 42.280,00 (quarenta e dois mil duzentos e oitenta reais)

Para o mesmo projeto:

ELEMENTO:
VALOR R$

4490 (F.1001)
R$ 42.280,00 (quarenta e dois mil duzentos e oitenta reais);

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina 
em 03 de Maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA EM DATA SUPRA

TAISA CARNIEL
Sec. Adm. e Fazenda
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PORTARIA 225/2022
Publicação Nº 3867926

PORTARIA Nº 225/2022 DE 03/05/2022

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 102 da 
Lei Municipal nº 004/1997 de 06/01/1997.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a Servidora Pública Municipal, Srta. CLEONICE PONTES, ocupante do cargo de Auxiliar de serviços gerais, matrícula 
nº 553/06 - 40hs semanais, no período de 03/05/2022 a 13/05/2022 (11 dias), referente ao período aquisitivo de 22/04/2021 a 21/04/2022.

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

Art. 3º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino-SC,
em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Sec. Municipal da Administração e Fazenda

PORTARIA 226/2022
Publicação Nº 3869906

PORTARIA Nº 226/2022 DE 03/05/2022

HOMOLOGA DESISTENCIA DE VAGA DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO – SC E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Lei Orgânica Municipal e Lei 
004/1997;

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a desistência de vaga de PAULA LUCHETA CAMARGO DE OLIVEIRA do cargo de Professor com Licenciatura em Artes 
- Temporário, referente ao Processo de Chamada Pública n° 01/2022 e nomeação pelo Decreto 230/2022 de 03/05/2022, conforme decla-
ração de desistência de vaga em anexo.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão de dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino
- SC, em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Secretária Municipal da Administração e Fazenda
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PORTARIA 227/2022
Publicação Nº 3869911

PORTARIA Nº 227/2022 DE 03/05/2022

HOMOLOGA DESISTENCIA DE VAGA DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2022, DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO – SC E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
DALVIR LUIZ LUDWIG, Prefeito Municipal de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, Lei Orgânica Municipal e Lei 
004/1997;

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a desistência de vaga de PRISCILA GONÇALVES do cargo de Professor com Licenciatura em Artes - Temporário, refe-
rente ao Processo de Chamada Pública n° 01/2022 e nomeação pelo Decreto 231/2022 de 03/05/2022, conforme declaração de desistência 
de vaga em anexo.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão de dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bernardino
- SC, em 03 de maio de 2022.

DALVIR LUIZ LUDWIG
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA

TAIZA CARNIEL
Secretária Municipal da Administração e Fazenda
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO LIC. 54/2022
Publicação Nº 3868453

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  35/2022 - PR

54/2022

54/2022

12/04/2022

Folha:  1/11

       O(a)  Prefeito Municipal,  DALVIR LUIZ LUDWIG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 
e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

54/2022
35/2022-PR
PREGÃO PRESENCIAL
03/05/2022
03/05/2022
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EMENDA  PARLAMENTAR 
IMPOSITIVA/ESTADUAL/SC N. 446. ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS 
DIFICULDADES EM SALA DE AULA, DE PROFESSORES E ALUNOS  DO ENSINO FUNDAMENTAL E 
EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTELECTUAL E MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS.

Sequência: 1

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  35/2022 - PR

54/2022

54/2022

12/04/2022

Folha:  2/11

VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.     (3294)

1 ACERVO LITERARIO  BIBLIOTECA ENSINO
FUNDAMENTAL,LIVROS:
UMA BIBLIOTECA E UMA CASA ONDE TODA A GENTE,
A PEQUENA SEREIA EM QUADRINHOS,
ALADDIN COMIC BOOK,
AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU- FANTASMA DO PORAO,
AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU-O MISTERIOSO CANTO DA
SEREIA,
AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU-OS DIAMANTES DO BARAO,
AS AVENTURAS DE ROBI E PUPU- UMA VIZINHA NADA
CONVENCIONAL,
BEAUTY AND THE BEAST COMIC BOOK,
CINDERELA COMIC BOOK,
CONTOS CLASSICOS JOAO E MARIA(QUADRINHOS),
CONTOS CLASSICOS OS MUSICOS DE
BREMEM(QUADRINHOS),
CONTOS CLASSICOS PATINHO FEIO(QUADRINHOS),
CONTOS CLASSICOS POCAHONTAS(QUADRINHOS),
HANSEL AND GRETEL AND THE WITHS TRAPS COMIC BOOK,
JACK AND THE BEANSTALK COMIC BOOK,
O MAGICO DE OZ EM QUADRINHOS,
PETER PAN EM QUADRINHOS,
ROOSTER IN BOOTS COMIC BOOK,
SNOW WHITE COMIC BOOK,
THE MAD HATTER IN UNAMAZINGLAND COMIC BOOK,
THE PINOCCHIO GIRL COMIC BOOK,
THE WICKED FAIRY AND THE WITCH GODMOTHER COMIC
BOOK,
CINDERELA E OUTRAS HISTORIAS,
REI LEAR EM CORDEL,
A REFORMA DA NATUREZA,
ALICE ATRAVES DO ESPELHO,
ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS,
ANNE FRANK EM HQ,
AS AVENTURAS DE HANS STADEN,
BELA E A FERA,
CACADAS DE PEDRINHO,
CINCO CRIANCAS E UM SEGREDO,
CLASSICOS DE TODOS OS TEMPOS,
COLECAO MENINOS DA LUA,
DOM CASMURRO EM HQ,
HISTORIAS DIVERSAS,
HISTORIAS DO MUNDO PARA AS CRIANCAS,
MEMORIAS DA EMILIA,
O CORTIÇO EM HQ,
O MARAVILHOSO MAGICO DE OZ,
O MUNDO FANTASTICO DE MONTEIO LOBATO,
O MUNDO PERDIDO,
O POCO DO VISCONDE,
ODISSEIA EM HQ,
OS MISERAVEIS EM HQ,
PETER PAN,
PINOQUIO,
REINACOES DE NARIZINHO,
ROBINSON CRUSOE EM HQ,
ROMEU E JULIETA EM HQ,
ROMEU E JULIETA EM HQ,
SENHORA EM HQ,
SONHO DE UMA NOITE DE VERAO EM HQ,
VIAGEM AO CEU,
MANECO CANECO CHAPEU DE FUNIL,
O CACHORRINHO SAMBA NA FAZENDA,
PRINCESA ARABELA MIMADA QUE SO ELA,
QUEM ME DERA,
RIMA OU COMBINA,
SERIE VAGA-LUME-MENINOS SEM PATRIA,
VAGA LUME- A ILHA PERDIDA,
VAGA LUME- A TURMA DA RUA QUINZE,
VAGA LUME-MENINO DE ASAS,
VAGA LUME JUNIOR- POR TRAS DAS PORTAS,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS AMIZADE,

Und 1 - 8.296,00    8.296,00

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  35/2022 - PR

54/2022

54/2022

12/04/2022

Folha:  3/11

O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS AMIZADE,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS GENEROSIDADE,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS GENTILEZA,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS HONESTIDADE,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS HUMILDADE,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS JUSTICA,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS RESPEITO,
O QUE CABE NO MEU MUNDO 10 ANOS RESPONSABILIDADE,
A OVELHA ROSA DA DONA ROSA,
ARITMETICA DA EMILIA,
CONFUSAO NA MONTANHA,
CUIDADO LOBO TEM UM VILAO NO SEU LIVRO,
EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA,
GEOGRAFIA DE DONA BENTA,
LUA,
MORDISCO A CACADA MONSTRUOSA,
O DRAMA DE UM REFUGIADO,
O PAPAI DOS MEUS SONHOS,
O REINO DA TRISTEZA E O PALHACO TRISTE,
SENTIMENTOS,
SEROES DE DONA BENTA,
TULU
HISTORIAS DE SHAKESPEARE- A TEMPESTADE
HISTORIAS DE SHAKESPEARE-MUITO BARULHO POR NADA
HISTORIAS DE SHAKESPEARE-O MERCADOR DE VENEZA
O CARTEIRO CHEGOU
O SANTINHO
TURMA DA MONICA EM OS AZUIS
NOITE NA TAVERNA QUADRINHOS-HQ
BEIJADOS PELO SOL
OS PIOLHOS DA PRINCESA
PAPO RETO E PAPO CURTO
A HISTORIA DE BALDOMERA
A HISTORIA DO GIGANTOSAURUS
A SONECA PERFEITA
AS INCRIVEIS IDEIAS DO SENHOR RAPOSO
AS SETE CAMAS DO RATINHO
AU AU MIAU
DENIS SUA TURMA E O LIXO ZERO
ESQUERDA DIREITA PARA CANHOTOS E DESTROS
EU QUERO UM DINOSSAURO
MEU URSINHO MEU URSAO
NAO FUI EU
O QUE VOCE FARIA
O RIO AMAZONAS
O ZOOLOGICO DO LUAR
O CORACAO DELATOR QUADRINHOS-HQ
O POCO E O PENDULO
OS DANCARINOS QUADRINHOS
GATINHA X TIO MARIO CONFUSAO E CASA
DO JEITO QUE VOCE E
A LIBELULA E A TARTARUGA
A MONTANHA ENCANTADA DOS GANSOS SELVAGENS
DONA BARATINHA
O DECRETO DA ALEGRIA
O DOMADOR DE MONSTROS
UM AMIGO PARA SEMPRE
CONTE UMA FABULA
TURMA DA MONICA-NARIZINHO ARREBITADO
TURMA DA MONICA- O SITIO DO PICAPAU AMARELO
CRIANCA MEU AMOR
O OVO E O ANJO
QUEM PERDE GANHA
ALMANAQUE MALUQUINHO- PRA QUE DINHEIRO
O GARIMPEIRO DO RIO DAS GARCAS
UMA HISTORIA BRUXOLICA
JOANINHA NAO PODEM SE ESCONDER
LIVRO GLOBO- ONDE NO MUNDO ESTAO OS ANIMAIS
LIVRO GLOBO ONDE NO MUNDO ESTAVAM OS DINOSSAUROS
NAO ABRA ESTE LIVRO
NAO ABRA ESTE LIVRO- NOVAMENTE
POP-UPS INCRIVEIS DINOSSAUROS
SERIO NAO ABRA ESSE LIVRO
A PEQUENA GOTINHA
A PEQUENA SEMENTINHA

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO                       

CNPJ:

RUA VERÔNICA SCHEID,1008

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

01.612.812/0001-50

89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  35/2022 - PR

54/2022

54/2022

12/04/2022

Folha:  4/11

A PEQUENA SEMENTINHA
AS TRAVESSURAS DO CHIM PANZE BOCHECHUDO
COLECAO VAMOS LA
MEU PRIMEIRO SENTIMENTOS C/3 VOL
MINHAS HISTORIAS MAGICAS
MINHAS LINDAS HISTORIAS
O DEVORADOR DE PIRATAS E A ARMADILHA DOURADA
O MANUAL DOS SENTIMENTOS- O QUE ELES SIGNIFICAM
O MUGIDO DA VAQUINHA
O PEQUENO GIRASSOL
O PEQUENO URSO
O PINGUIM QUER SOSSEGO
O RITMO DA CHUVA
O RUGIDO DO LEAOZINHO
MIL PASSAROS BROCHURA COM CD
A ELEICAO NA SELVA
A FANTASTICA FABRICA DE VIDROS
A MENINA QUE ACORDAVA AS PALAVRAS
AS AVENTURAS DO BONEQUINHO DO BANHEIRO
AS PERNAS DE PAU DO NICOLAU
DE GRAO EM GRAO O SUCESSO VEM NA MAO
FLICTS
MENINA DAS ESTRELAS
MENINA NINA
A CAMELO O BURRO E A AGUA
O GATO O PORCO E A PORCARIA
O MENINO MALUQUINHO
O MENINO MARROM
O MENINO QUADRADINHO
OUTRO COMO EU DAQUI A MIL ANOS
PEQUENA ENCICLOPEDIA DA CURIOSIDADE INFANTIL
RITA NAO GRITA-NOVA EDICAO
UM CANTINHO SO PRA MIM
UMA HISTORINHA SEMI 1 SENTIDO
UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA
VOVO DELICIA
A BRUXA ZELDA E OS 80 DOCINHOS
HISTORIAS DA TERRA E DO CEU
A JORNADA DE OLIVIA- A MENINA QUE NAO SE FECHOU PARA
O MUNDO
A MAO E A LUVA EM QUADRINHOS
A PRINCESA DESEJOSA
LOBO DE ESTIMAÇÃO
A MAGIA DA LEITURA NA CIDADE DO LIVRO
MUDANCAS NO GALINHEIRO MUDAM AS COISAS POR INTEIRO
VOVO VIAJA E NAO SAI DE CASA
COLECAO BATUTINHA-SEVERINO FAZ CHOVER
DOROTEIA A CENTOPEIA
ROMEU E JULIETA
A VOZ DO SILENCIO
ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS
O CURCUNDA DE NOTRE-DAME
O FANTASMA DA TORRE
O MENINO QUE FUROU O CEU
O PRINCIPE E O MENDIGO
PROCURA-SE UM PLANETA SUSTENTAVEL
CONTOS CLASSICOS-PINOQUIO QUADRINHOS
CONTOS CLASSICOS- RAPUNZEL EM QUADRINHOS
O MISTERIO DA LAGOA
OS LADROES DA FLORESTA
SATIRAS EM QUADRINHOS- A FERA QUA NAO TINHA BELA
SATIRAS EM QUADRINHOS A MENINA PINOQUIO
SATIRAS EM QUADRINHOS A PROPOSTA MALUCA DO
PRINCIPE SAPO
SATIRAS EM QUADRINHOS AS TRAVESSURAS DE UM OGRO
DE TALENTO
SATIRAS EM QUADRINHOS DESVENTURAS DE UM PATINHO
BONITO
SATIRAS EM QUADRINHOS JOAO E MARIA E AS ARMADILHAS
DA BRUXA COZINHEIRA
SATIRAS EM QUADRINHOS O CHAPELEIRO LOUCO NO PAIS
SEM MARAVILHAS
SATIRAS EM QUADRINHOS O GALO DE BOTAS
A MENINA QUE INVENTAVA NOMES

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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54/2022
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A MENINA QUE INVENTAVA NOMES
A NUVEM QUE NAO QUERIA CHOVER
A PESCARIA
ALFABETO POETICO DOS NOMES
AS AVENTURAS DE GULLIVER EM LILLIPUT
BALAIO DE GATO
BAMMM A BANDA MAIS MONSTRUOSA DO MUNDO
COLECAO REINACOES DA GAROTADA
COLECAO PE DE COELHO
FELIZ ANIVERSARIO
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL1 O RABO DO
GATO
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL10- A GALINHA
CHOCA
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL10-O JOGO E A
BOLA
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL 3 O VENTO
HISTORIAS DA COLEÇÃO GATO E RATO VOL4 A BOTA DO
BODE
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL 5 SURPRESAS
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL6 TUCA VOVO E
GUTO
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL7 FOGO
CEU
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL 8 O SUSTO
HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL9
HISTORIAS DE ARREPIAR-MEU QUERIDO ROBO
HISTORIAS DE ARREPIAR-O HOMEM MONTANHA
HISTORIAS DE ARREPIAR- OS TRES IRMAOS/O SUAVE
MILAGRE /A AIA
HISTORIAS DE ARREPIAR-POBRE CACHORRINHA/ A FICHA
MAIS BONITA/ A VENDEDORA DE FOSFOROS,
HISTORIAS DE ARREPIAR PROMESSA MACABRA
HISTORIAS DE ASSOMBRAR- A GRAVATA BORBOLETA
HISTORIAS DE ASSOMBRAR-EU NUNCA VOU TE DEIXAR
HISTORIAS DE ASSOMBRAR- UM HOMEM SEM CONSCIENCIA
HISTORIAS DE ASSOMBRAR-UMA BOA NOITE DE SONO-O
CHAVEIRO DOURADO-O SACRIFICIO DE UMA CRIANCA
HISTORIAS DE ASSOMBRAR-UMA CARTA PARA O
VOVO-BENDITA PROFESSORA-ADECISAO
NAO SE MATA NA MATA LEMBRANCAS DE RONDON
O MOCO DO CORREIO E AMOCA DA CASA DE TIJOLINHO
O REI DESCALCO
OS CISNES SELVAGENS
PALMAS PARA JOAO CRISTIANO-PARA HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
QUE BRINCADEIRA
SEM PE NEM CABECA
SERIE BICHO FALANTE
SERIE CORRE CUTIA
DISNEY PRINCESA-BELA EM UMA AVENTURA DE INVERNO
FROZEN-UM BONECO DE NEVE INCRIVEL
FROZEN-UMA IRMA ASSIM COMO EU
ANIMAIS EM FAMILIA NA SELVA
ARGH ESTEGOSSAURO
AS AVENTURAS DO URSO FLORENCIO ATRAS DA ABELHINHA
AS AVENTURAS DO URSO FLORENCIO PINTANDO O PEIXINHO
AU AU COMO FALAR CACHORRES
BLIP E PIP
CHOMP APATOSSAURO
COLECAO CONTE OUTRA VEZ
COLECAO LER E BOM
COLECAO MATEMATICA DIVERTIDA
ERA UMA VEZ UM LEAO
FLIC O PORCO ESPINHO
GRRR TRICERATOPE
MEU PEQUENO CORACAO PARTIDO
MUU COMO FALAR VAQUES
O TESOURO DO PIRATA
O URSO E O PIANO
OS SEGREDOS DO OCEANO
QUERIDA TERRA
ROAR TIRANOSSAURO REX
SE EU FOSSE UMA NUVEM
TEDDY E A GRANDE ENCHENTE

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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TEDDY E A GRANDE ENCHENTE
UMA AVENTURA NO ESPAÇO
UMA AVENTURA NO OCEANO

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.     (3294)

2 ACERVO LITERARIO BIBLIOTECA EDUCAÇÃO INFANTIL,
LIVROS:
A LAGARTA E A BORBOLETA
ABELHAS E FERROADAS
O CRICRI DO GRILO VERDE SALTITANTE
O QUINTAL DA JOANINHA
PISCA PISCA NO CEU
UM PEQUENO GRANDE MUNDO
CHUTA CHUTEIRA!
NENE E O CACHORRINHO MISTERIOSO
O MERGULHO NA LUA
O NATAL DO MICO
O POMBO E O XADREZ
TIO ARNALDO E O TAXI DE OUTRO PLANETA
FORMAS DIVERTIDAS CIRCULO
FORMAS DIVERTIDAS ESTRELAS
FORMAS DIVERTIDAS QUADRADO
FORMAS DIVERTIDAS TRIANGULO
GRANDES AMIGOS LILI A OVELINHA
GRANDES AMIGOS LOLA A VAQUINHA
GRANDES AMIGOS PEPI O PORQUINHO!
UNI O INOCORNIO
EU AMO VOCE RATINHA
HORA DE CANTAR MACAQUINHO
HORA DE DORMIR CORUJINHA
QUANDO ME SINTO
AS FAMILIAS DO MUNDINHO
DISNEY FROZEN - ABRAÇOS QUENTINHOS
O MUNDINHO
O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES 2 EDIÇÃO
O MUNDINHO E OS BICHINHOS DE JARDIM
UM MUNDINHO DE PAZ
UM MUNDINHO PARA TODOS
A CARRUAGEM DA CINDERELA
A ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS
A HISTÓRIA DE BALDOMERA
A HISTORIA DE BRANCA DE NEVE
A PUREZA DE DENGOSO
A SONECA PERFEITA
AS CASAS DOS TRES PORQUINHOS
AS INCRIVEIS IDEIAS DO SENHOR RAPOSO
AS SETE CAMADAS DO RATINHO
AU AU MIAU
BOCA DE SIRI
DANIELA PIRATA
DENIS SUA TURMA E O LIXO ZERO
DUNGA E A ALEGRIA DE VIVER
ESQUERDA DIREITA PARA CANHOTOS E DESTROS
EU QUERO UM DINOSSAURO
GIGANTOSAURUS A CAVERNA DOS RUGIDOS
HORA DO LANCHE
LIVRO QUEBRA - CABEÇA OS DINOSSAUROS
LIVRO QUEBRA - CABEÇA LA NA FAZENDA
LIVRO QUEBRA- CABEÇA OS TRES PORQUINHOS
LIVRO QUEBRA - CABEÇA UNI O UNICORNIO
MEU URSINHO MEU URSÃO
NA BOCA DO POLVO
NÃO FUI EU !
O DIA EM QUE VOCE CHEGOU
O GALO TITO E O FORASTEIRO VALENTAO
O SORRISO AMIGO DE FELIZ
O TRAVESSEIRO DA FAZENDA
O TRAVESSEIRO DOS TRES PORQUINHOS
OS COCHILOS DE SONECA
OS ESPIRROS DO ATCHIM
PELA ESTRADA AFORA
PUXE E DESCUBRA MIAU MIAU
QUE BARULHO E ESSE
SIGA O MESTRE
UMA DOCE TRAVESSURA
VAMOS BRINCAR DE ESCONDE - ESCONDE

Und 1 - 8.296,00    8.296,00

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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54/2022

12/04/2022
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VAMOS BRINCAR DE ESCONDE - ESCONDE
VAMOS PASSEAR NO BOSQUE
ZANGADO O ANAO RESMUNGAO
BANHO MAGICO - FLORESTA DIVERTIDA
O JABOTI NA ROCA
MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRADINHOS
CARINHAS DE FELTRO AU AU DIZ O CACHORRO
CARINHAS DE FELTRO SILENCIO DIZ A PATA
COMO VOCE SE SENTE
DOCES FILHOTES DE PANO - ELEFANTE
DOCES FILHOTES DE PANO - GIRAFA
LIVRINHO SANFONA - LEAOZINHO
MEU DOCE LIVRO - SANFONADO
MEU FANTOCHE DE PANO: LEÃO
MEU FANTOCHE DE PANO: TIGRE
NANINHA O URSINHO ESPORTISTA
O BEBE OLHA E DIZ - PRIMEIROS ANIMAIS
PEQUENOS GIGANTES - MEU PRIMEIRO LIVRO DE BRINCAR
QUEM VOCE VE
1 2 3 OS NUMEROS DE INGLES
A ALEGRIA DO GOLFINHO
A B C AS PRIMEIRAS PALAVRAS EM INGLES
A CAUDA DA BALEIA
A LAGARTA
A PEQUENA CORUJINHA
A PREGUIÇA FIRMEZA
A TARTARUGA RABUGENTA
ABANANDO O RABINHO
ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA FAZENDA
ADIVINHE QUEM E ANIMAIS DA SELVA
APERTE BEM - A BALEIA
APERTE BEM - O CAOZINHO
APERTE BEM - O LEAO
APERTE BEM - O PANDA
AS BRINCADEIRAS DA RATINHA
AS CORES EM INGLES
AS FORMAS EM INGLES
AS TRAVESSURAS DO CHIMPANZE BOCHECHUDO
BOA NOITE
BRINCANDO E SONHANDO
CACHORRINHO TITO
CADE MEU AMIGUINHO?
CADE MINHA MAMAE?
CADE O MEU LANCHINHO?
CASINHA DOS PINGOS
CONTANDO COM OS ANIMAIS
DENTRO FORA
DURMA BEM COELHINHO!
DURMA BEM URSINHO!
E ASSIM QUE SE JOGA BASQUETE
E ASSIM QUE SE JOGA FUTEBOL
E ASSIM QUE SE JOGA VOLEI!
FORMAS E TAMANHOS
MEU PRIMEIRO LIVRO DE NUMEROS
MEU PRIMEIRO LIVRO DE PALAVRAS
MINHAS HISTÓRIAS MAGICAS
MINHAS LINDAS HISTORIAS
O CAMALEAO CAUTELOSO
O GATO ASSUSTADO
O PASSEIO DE BARCO
O PINGUIM QUER SOSSEGO
O QUE E ISSO GATINHO?
O QUE SERA
O RABINHO DO LEÃO
O SITIO DOS PINGOS
O TRATOR
OS PINTINHOS DA FAZENDA
PANDA BUBI
POM POM POM ANIMAIS
POM POM POM VEICULOS
QUE SOM OS BICHOS FAZEM?
QUE SOM VOCE FAZ?
QUEM E O FILHOTINHO?
QUEM ESTA AI? ANIMAIS
QUEM ESTA AI? DINOSSAUROS

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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QUEM ESTA AI? DINOSSAUROS
TOC TOC QUE FABULA E ESSA?
UNICORNIOS E FADAS
URSINHO LUCA
VRUM VRUM
A MENINA QUE ACORDAVA AS PALAVRAS
AS FERIAS DE MIGUEL E PEDRO
MEUS LAPIS DE COR SAO SO MEUS
O DIA EM QUE MIGUEL ESTAVA MUITO TRISTE
O GATO O PORCO E A PORCARIA
O MOSTRO DO QUARTO DO PEDRO
PEDRO E O MENINO VALENTAO
QUANDO O MIGUEL ENTROU NA ESCOLA
SERIE LER E BRINCAR
TARSILINHA E AS CORES
TARSILINHA E AS FORMAS
OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - A OVELINHA TIMIDA
OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - A PANDA BONDOSOA
OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - O POLVO SORTUDO
OLHOS DIVERTIDOS ESPECIAL - O TIGRE BRINCALÃO
BRINCANDO COM PEPPA - ATIVIDADES
PEPPA MAIOR POCA DE LAMA DO MUNDO
PEPPA E A FADA DOS DENTES
PEPPA E A FESTA DO PIJAMA
PEPPA NA PISCINA
A ULTIMA ARVORE DO MUNDO
BIBI BRINCA COM MENINOS
BIBI COME DE TUDO
BIBI COMPARTILHA SUAS COISAS
BIBI CORTA O CABELO
BIBI VAI PARA A ESCOLA
DENTRO DA CASA TEM
GANHEI UMA MENINA!
ADIVINHE QUEM NA FAZENDA
ADIVINHE QUEM NO ZOOLOGICO
CAUDAS FOFINHAS NA SELVA
COLECAO CABECAS E CAUDAS E FOCINHOS
COLEÇÃO BIP BIP
COMO E BOM APRENDER - MEUS PRIMEIROS NUMEROS
COMO E BOM APRENDER - MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS
DOCE ACONCHEGO ESPIADINHA NA FLORESTA
DOCE ACONCHEGO NINO BRINCAR DE ESCONDE ESCONDE
FILHOTES SONOROS - COELHINHO
FILHOTES SONOROS - GATINHO
HAPPY BABY - NUMEROS
HAPPY BABY - ANIMAIS
HAPPY BABY - PRIMEIRAS PALAVRAS
HAPPY BABY - VEICULOS
INICIOS BRILHANTES ACOES DOS ANIMAIS
INICIOS BRILHANTES EM MOVIMENTO
INICIOS BRILHANTES MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS
INICIOS BRILHANTES SONS DIVERTIDOS
LIVRO LABIRINTO - RAPOSINHA
O POLVO OLIN
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES ANIMAIS DA FAZENDA
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES ANIMAIS DE ESTIMACAO
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES CORES
PALAVRINHAS ACONCHEGANTES PALAVRAS
A GALINHA AFLITA
A PATA
A VACA MALHADA
BICHO FALANTE - A APOSTA DO MACACO
BICHO FALANTE - A DIVISAO DAS JABUTICABAS
BICHO FALANTE - BICHO ESCONDIDO
BICHO FALANTE - FUTEBOL DE BICHOS
BICHO FALANTE - GIRAFAFA GIRAFAFINHA
BICHO FALANTE - HELINHO E A CEGONHA
BICHO FALANTE - O TAMANDUA E AS FORMIGAS
BICHO FALANTE - O URSINHO MIXILIM
BICHO FALANTE - PATA TI E PATA TA
BICHO FALANTE - TITA A TRUTA CURIOSA
BICHO FALANTE - UMA CARTA PARA O REI
BICHO FALANTE - UMA CASA PARA DOIS
CADE O RATO

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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CADE O RATO
CORRE CUTIA - A EMA
CORRE CUTIA - A JOANINHA
CORRE CUTIA - A ONCA
CORRE CUTIA - A PREGUICA
CORRE CUTIA - A SUCURI
CORRE CUTIA - AS ARARAS
CORRE CUTIA - O DOURADO
CORRE CUTIA - O JABUTI
CORRE CUTIA - O TUCANO
GATO E RATO
NA BEIRA DO RIO
O GATO VIU ...
O MAIS BONITO
O OVO
O REI DESCALCO
OS ATLETAS
QUINTAL DOS PINGOS - E IGUAL E DIFERENTE
QUINTAL DOS PINGOS - LA DENTRO LA FORA
QUINTAL DOS PINGOS - POUCO POUCO MUITO MUITO
QUINTAL DOS PINGOS - QUE ALTO QUE BAIXO
COLECAO TA NA HORA DO BANHO
HORA DE SONHAR: BOA NOITE URSINHO! - TRAVESSEIRO
HORA DE SONHAS: BRILHA BRILHA ESTRELINHA -
TRAVESSEIRO
PAN O PANDA
TIRULI O TIGRE
A GATINHA NA CIDADE
A CASINHA AZUL
ANIMAIS EM FAMILIA NA FAZENDA
ANIMAIS EM FAMILIA NA SELVA
ANIMAIS EM FAMILIA NO QUINTAL
ANIMAIS EM FAMILIA NO ZOOLOGICO
AS PEDRAS MAGICAS
AU AU COMO FALAR "CACHORRES"
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE CONCHAS CASCOS E
ESPINHOS
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE LISTRINHAS E PINTINHAS
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE PROCURANDO AS
FORMAS
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE PROCURANDO ANIMAIS
ERA UMA VEZ UM LEAO
FELTRO - MEUS PRIMEIROS NUMEROS
FELTRO - MINHAS PRIMEIRAS CORES
FESTA NO CELEIRO
FILHOTINHOS DO CORACAO
INCRIVEIS DINOSSAUROS
MUU COMO FALAR "VAQUES"
NEM MAIS UM PIU
O BURRINHO CINZENTO
O MUNDO ENCANTADO DOS UNICORNIOS
O NOSSO MUNDO INCRIVEL NA SELVA
O NOSSO MUNDO INCRIVEL NO OCEANO
O PRIMEIRO VERAO DA RAPOSINHA
O QUARTEL DOS BOMBEIROS
O SONINHO DO CACHORRINHO
O SONINHO DO URSINHO
O URSO E O PIANO
OINC, BEE, MUU
PINGO
PIPOCA O CAOZINHO TRAVESSO
SER FELIZ!
SONHE ALTO
TEDDY A GRANDE ENCHENTE
TIC TAC QUE HORAS SAO?
TREM A VAPOR
UMA AVENTURA NO ESPACO
UMA AVENTURA NO OCEANO
UMA LOJA ANIMAL

Total do Fornecedor: 16.592,00

Total Geral: 16.592,00

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.015.4.4.90.00.00.00.00.00 (141),  2.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (183)

São Bernardino,   3   de  Maio   de   2022. --------------------------------------------------------------------------
DALVIR LUIZ LUDWIG
PREFEITO MUNICIPAL
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São Carlos

prefeitura

DECRETO MUNICIPAL Nº 066/2022
Publicação Nº 3870564

DECRETO Nº 066, DE 03 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO CURADOR E DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO CARLOS, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
RUDI MIGUEL SANDER, Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo artigo 53 inciso VI, da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Curador da Fundação Cultural de São Carlos, obedecendo a 
seguinte composição:
1 - TÍTULARES:
Indicação do Prefeito Municipal de
São Carlos

Indicação do Conselho Municipal
de Políticas Culturais de São Carlos

1 – Fabio Ternus 1 – Judite Inês Sackser
2 – Cardi Henrich 2 – Marlene Spies Franz
3 – Ivete Heinen 3 – Joice Cristina Feil Kothe

2 - SUPLENTES:
Indicação do Prefeito Municipal de
São Carlos

Indicação do Conselho Municipal
de Políticas Culturais de São Carlos

1 – Jair Schabarum 1 – Rudi Cenci
2 – Miriam Julia Kuiava Glufke 2 – Carla Parra
3 – Caroline Feil 3 – Ivete Heinen

Art. 2º Ficam Nomeados os seguintes membros para comporem o Conselho Fiscal da Fundação Cultural de São Carlos, obedecendo a se-
guinte composição:
Representação Titulares Suplentes
Representante do Poder
executivo Stefan Wathier Miguel Inácio Kreuz

Representante do Poder Legislativo Cristiano Munslinger Elizandra Bassi Welter
Contador indicado
Pelo CMPC Roberto Luiz Kroth João Guilherme Arenhart

Art.3º Os membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal da Fundação Cultural de São Carlos terão mandato de 2 (dois) anos, a contar 
da data de publicação deste decreto, podendo ser reconduzidos, uma vez, por igual período de tempo.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
065/2020.
São Carlos/SC, 03 de maio de 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal.

DECRETO MUNICIPAL Nº 067/2022
Publicação Nº 3870609

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Demétrio Lorenz, 747 – Centro – CEP: 89885-000 – CNPJ: 82.945.718/0001-15

DECRETO Nº 067, DE 3 DE MAIO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE O DEFERIMENTO DA LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA E DA CERTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - CRF DO MUNI-
CÍPIO DE SÃO CARLOS, ATRAVÉS DA LEI 13.465/2017 E DECRETO 9.310/2018; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

RUDI MIGUEL SANDER, Prefeito Municipal de São Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, conferidas pela 
Lei Orgânica do Município;

DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado o Deferimento da Legitimação Fundiária e da Certificação de Regularização Fundiária, do Município de São Carlos, 
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através da Lei 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018, do núcleo São Carlos, objeto das matriculas a matricula nº 6.054, registradas no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos - SC e transcrição nº 15.146, Registro de Imóveis da Comarca de Palmitos/SC.

Art. 2º - Conforme Artigo 53 da Lei federal 13.465/2017, parágrafo único, as ruas e servidões terão matrículas individualizadas para pro-
mover manutenções e ordenamento.

Art. 3º _ Considera a autonomia municipal como ente federado, respaldada na Lei nº 13.465/2017, que confere institucionalidade dos proje-
tos de regularização fundiária, este município classifica o referido núcleo de interesse social (Reurb-S) e especifico (Reurb-E). O loteamento 
se encontra apto para fins de regularização fundiária e consequentemente para emissão das matrículas individualizadas para cada morador, 
nas modalidades já mencionadas, sendo este loteamento predominantemente de baixa e média renda.

Art. 4º _ Defere a cobrança do IPTU, em nome do ocupante, independentemente da emissão das matriculas individualizadas.

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

Segue a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) emitida por esta municipalidade em anexo.

Registre-se e Publique-se
São Carlos/SC, 3 de maio de 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito Municipal

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022 - ADM
Publicação Nº 3868054

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº do Registro REGISTRO DE PREÇOS 017/2022 – ADM
Processo ADM. nº: 056/2022 - ADM
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 – ADM

Objeto ......... :
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM OFERTADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS 
PELOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
MUNICIPIO DE SÃO CARLOS/SC.

Contratante.: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Contratada..: LUANA LAUSCHNER 09421090900
Valor Registrado: R$ 11.804,00 (onze mil oitocentos e quatro reais)
Vigência ..... : 03/05/2023
Recursos ..... : DOTAÇÃO: ORCAMENTO ANUAL 2022/2023.

SAO CARLOS/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022 - ADM
Publicação Nº 3869178

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº do Registro REGISTRO DE PREÇOS 018/2022 – ADM
Processo ADM. nº: 057/2022 - ADM
Licitação ..... : PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 – ADM

Objeto ......... :
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REPAROS SERVI-
ÇOS ELETRICOS PARA MANUNTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS/SC.
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Contratante.: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Contratada..: IMPERIAL LUZ COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Valor Registrado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
Vigência ..... : 03/05/2023
Recursos ..... : DOTAÇÃO: ORCAMENTO ANUAL 2022/2023.

SAO CARLOS/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL Nº 005/2022 - FMS
Publicação Nº 3870445

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 6D8043730632D11DCF196CA846A68F792896690A

Estado de Santa Catarina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CARLOS
EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022- FMS

Processo Adm. nº: 053/2022 - ADM
Licitação: Pregão Pregão Presencial nº 018/2022 - ADM
Contratante.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada..: PORTAL SISTEMA DE COMUNICAÇÕES LTDA

Objeto ......... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA, EM RADIODIFUSÃO FM, DE ATOS OFICIAIS DE TODOS OS DE-
PARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SC.

Valor .......... : R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais).
Vigência ..... : 02/05/2023
Dotação ..... : 2.014.3390.00 - 02 - 212/2022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

SÃO CARLOS/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL Nº 062/2022 - ADM
Publicação Nº 3870512

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7BF5FEF38839AD78779B69B926E31A4C9D1BF9CE

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2022- ADM

Processo Adm. nº: 053/2022 - ADM
Licitação: Pregão Pregão Presencial nº 018/2022 - ADM
Contratante.: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Contratada..: PORTAL SISTEMA DE COMUNICAÇÕES LTDA

Objeto ......... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DIÁRIA, EM RADIODIFUSÃO FM, DE ATOS OFICIAIS DE TODOS OS 
DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SC.

Valor .......... : R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais).
Vigência ..... : 02/05/2023
Dotação ..... : 2.003.3390.00 - 00 - 14/2022 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL;
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SÃO CARLOS/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL Nº 063/2022 - ADM
Publicação Nº 3870527

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FEC1312F6BF4EBC2AA0D2A267462270939EA864B

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2022- ADM

Processo Adm. nº: 053/2022 - ADM
Licitação: Pregão Pregão Presencial nº 018/2022 - ADM
Contratante.: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Contratada..: RÁDIO SÃO CARLOS LTDA

Objeto ......... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIODIFUSÃO FM DAS AÇÕES INTITUCIONAIS DE TODOS OS DEPAR-
TAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SC.

Valor .......... : R$ 52.320,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e vinte reais).
Vigência ..... : 02/05/2023
Dotação ..... : 2.003.3390.00 - 00 - 14/2022 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL;

SÃO CARLOS/SC, 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI MIGUEL SANDER
Prefeito
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 056/2022 - ADM
Publicação Nº 3867946

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) FBE505BA47E986380FFA03DEA7F22EF994B68612

 

 

 

MUNICIPIO DE SAO CARLOS 
Compras e Contratos 

Termo Homologação - Demais Modalidades 
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 530 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 56 codigoCliente: 530 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0 
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IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO561202-501-SPYOVUTIVOSFPZ-3 - Emitido por: NILMAR BONAFE 03/05/2022 08:17:52 -03:00 
 

 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão 
Para Aquisição de Bens 

19/2022 
Processo Administrativo: 56/2022 

   

 
O(a) Prefeito RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
  

HOMOLOGAR  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 19/2022, o(s) participante(s): 
 
  

 
131725 - LUANA LAUSCHNER 09421090900 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
8 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE 

CHOCOLATE 
KILOGRAMA  50 R$28,74 R$1.437,00 

9 BOLO DOCE TIPO NEGA MALUCA KILOGRAMA  50 R$28,74 R$1.437,00 
10 BOLINHO DOCE TIPO GROSTOLI( POPULARMENTE 

CONHECIDO COMO CUECA VIRADA TAMANHO 
MÉDIO) 

KILOGRAMA  50 R$27,49 R$1.374,50 

11 PALITO SALGADO FRITO COM OREGANO KILOGRAMA  40 R$31,75 R$1.270,00 
12 MINI PIZZA, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS 

TRANSPARENTE, FECHADA, ROTULADA, 
CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, 
BEM COMO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. 
SABORES: FRANGO, CARNE E CALABRESA  COM 
TAMANHOS A DEFINIR NO PEDIDO. 

KILOGRAMA  50 R$38,99 R$1.949,50 

13 PASTEL FRITO, COM RECHEIO DE CARNE MOIDA E 
FRANGO, COM TAMANHO A DEFINIR. 

KILOGRAMA  50 R$38,49 R$1.924,50 

15 CUCA ALEMÃ, DIVERSOS SABORES, FORMA 
GRANDE. 

KILOGRAMA  50 R$18,24 R$912,00 

17 SANDUICHE DE PÃO FATIADO COM RECHEIO DE 
PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE 

KILOGRAMA  50 R$29,99 R$1.499,50 
    

Total do Fornecedor: R$11.804,00 
 

 
São Carlos, 3 de maio de 2022. 

   

 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
RUDI MIGUEL SANDER 

Prefeito 
 

RUDI MIGUEL 
SANDER:86811924934

Assinado de forma digital por RUDI 
MIGUEL SANDER:86811924934 
Dados: 2022.05.03 08:19:37 -03'00'
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 057/2022 - ADM
Publicação Nº 3868288

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 46D9FE324E565D0F41D67CD103D5492C04053E4C

 

 

 

MUNICIPIO DE SAO CARLOS 
Compras e Contratos 

Termo Homologação - Demais Modalidades 
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 530 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 57 codigoCliente: 530 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0 
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IPM Sistemas Ltda 
Atende.Net - WCO v:2015.04 

Identificador: WCO561202-501-PGUGJGTACITZBH-3 - Emitido por: NILMAR BONAFE 03/05/2022 10:23:25 -03:00 
 

 

 
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão 

Para Contratação de Serviços 
20/2022 

Processo Administrativo: 57/2022 
   

 
O(a) Prefeito RUDI MIGUEL SANDER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 
  

HOMOLOGAR  

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 20/2022, o(s) participante(s): 
 
  

 
440388 - IMPERIAL LUZ COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 
 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total 
1 SERVIÇOS ELÉTRICOS, EQUIPADA DE ACORDO 

COM OS REQUÍSITOS SERVIÇOS  ELÉTRICOS, 
EQUIPADA DE ACORDO COM REQUISITOS DA NR-10 
E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E DA NR-12 
SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E 
DA NR-35 SEGURANÇA EM TRABLHOS EM ALTURA. 

HORA IMPERIAL LUZ 1.200 R$75,00 R$90.000,00 

    
Total do Fornecedor: R$90.000,00 

 

 
São Carlos, 3 de maio de 2022. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
RUDI MIGUEL SANDER 

Prefeito 
 

RUDI MIGUEL 
SANDER:86811924934

Assinado de forma digital por RUDI 
MIGUEL SANDER:86811924934 
Dados: 2022.05.03 10:24:24 -03'00'
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São Domingos

prefeitura

DECRETO Nº 797 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869012

DECRETO Nº 797, DE 02 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE DESMEMBRAMENTO DE LOTE URBANO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI, Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 714, de 16 de junho de 1987, Decreto nº 474, de 12 de maio de 2010 e:

· Considerando o requerimento protocolado sob nº 1587/2022;
· Considerando aprovação pelo Setor de Engenharia;
· Considerando parecer favorável emitido pelo Setor de Tributação e Fiscalização, bem como, pela Assessoria Jurídica do Município;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o pedido de desmembramento do lote urbano nº 12, da quadra nº 66, que possui 680m², da matrícula nº 9.502 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos, de propriedade da senhora Neiva Garbin e Gean Maicon Forlmer, o qual o 
qual será composto dos seguintes lotes:
· Lote Urbano 12-A, da Quadra nº 66, com superfície de 340,00m²; e
· Lote Urbano 12-B, da Quadra nº 66, com superfície de 340,00m².

Art. 2º Faz parte integrante do presente Decreto o mapa, o memorial descritivo e a Anotação de Responsabilidade Técnica, respectivos, 
pareceres do Setor de Tributação e da Assessoria Jurídica.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições legais em contrário.

São Domingos (SC), 02 de maio de 2022.

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
Registrado e publicado em data supra.

DECRETO Nº 801 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870721

DECRETO Nº 801, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Admite servidora aprovada em Processo Seletivo Simplificado para o Serviço Público Municipal.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Munici-
pal de 28/09/1990, atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/2008 atualizada; Lei Complementar Municipal nº 0045, de 
06/11/2012 atualizada; Lei Complementar Municipal 0042, de 04/04/2012 atualizada e Lei Complementar Municipal 043 de 26 de julho de 
2012;

• Considerando a solicitação do Secretário Municipal de Saúde, Gustavo Bortoli Valgoi;
• Considerando a realização do Processo Seletivo Simplificado 003/2022, para suprir as necessidades de todas as secretarias do Município;
• Considerando a Listagem Oficial Geral dos Aprovados, do dia 28 de fevereiro de 2022, objeto do Edital nº 003/2022;

DECRETA:
Art. 1º Fica admitido com o objetivo de atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, a Senhora Emilly Paula Bolzan, 
para exercer o cargo de Enfermeira, Admitido em Caráter Temporário (ACT), com 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 04 de maio de 
2022.

Art. 2º O período de admissão do servidor acima será até a realização de concurso público.

Art. 3º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do mu-
nicípio.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Domingos (SC), 03 de maio de 2022.
Márcio Luiz Bigolin Grosbelli
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado em data supra.

Maria Clara Barrionuevo Prado
Responsável pelas Publicações

EDITAL PREFE Nº 042/2022
Publicação Nº 3871052

EDITAL DE CHAMADA PUBLICA PREFE Nº 042/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO PREFE Nº 002/2022
CREDENCIAMENTO

O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, Estado de Santa Catarina, através de seu prefeito municipal Sr. MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI, 
no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, que a partir das 08h30min do dia 04/05/2022 
até as 10h00min do dia 03/06/2022, estará recebendo documentação de pessoas jurídicas interessadas no objeto deste edital, para cre-
denciamento, os documentos de acordo com o edital deverão ser protocolados, na sede da Prefeitura Municipal, receberá a documentação 
dos interessados em prestar os serviços especificados no Anexo I deste edital, que tem como base o Processo de INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO n° 002 – como forma de julgamento CREDENCIAMENTO, será regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, em especifico Art. 25 Caput.

1. DO OBJETO
1.1 O presente edital tem por finalidade credenciar empresa para realização de serviço de Castração de cães e gatos errantes e de famílias 
consideradas de baixa renda, conforme Termo de Referência e valores estabelecidos no Anexo I.
a) A proponente deverá fornecer toda a estrutura física necessária para execução dos serviços;
b) Quadro de profissionais necessários, seguindo as normas e legislações pertinentes;
c) Nos preços cotados dos serviços deve ser incluso medicação pós-operatório sendo cone, medicação para dor, antibiótico e anti-flamatorio;
d) A proponente deverá observar todas as recomendações técnicas e legais, no atendimento aos animais mantendo a integridade dos 
mesmos bem como o seus bem-estar;
e) A famílias não incluídas no programa que quiserem realizar os procedimentos em seus animais de estimação, a contratada devera praticar 
os mesmos preços feitos para o município, sendo que a forma de pagamento será entre as partes, e o município não terá compromisso com 
estes pagamentos;
f) O município fornecera energia elétrica necessária a prestação dos serviços bem como o local que deverá ser dentro do quadro urbano do 
município de São Domingos-SC;
g) O profissional que prestará o serviço, deverá estar devidamente cadastrado/inscrito junto ao CRMV, e com seu cadastro/inscrição em dia.

2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 os documentos de habilitação deverão ser protocolados, a partir das 08h30min do dia 04/05/2022 até as 10h00min do dia 03/06/2022.
2.1.3. O recebimento poderá ser pessoalmente protocolado no setor de licitações do município de São domingos, ou pelos correios ou 
transportadora, endereçado para o mesmo setor cito o endereço”
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Domingos – SC,
Rua Getúlio Vargas n. 750, centro, na cidade de São Domingos – SC,
CEP: 89.835-000

Nota: observar datas e horários para a entrega dos documentos, não será aceito documentação fora dos horários e datas acima descritas;
São Domingos - SC, 03 de maio de 2022.

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
Prefeito Municipal
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ATA DE REGISTRO PROCESSO Nº 036/2022
Publicação Nº 3871061

 

36/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20 / 2022
No dia 3 do mês de Maio do ano de 2022 compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, pessoa

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.009.894/0001-08, com sede administrativa localizada na RUA GETULIO VARGAS,
750,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  89835000,  nesta  cidade  de  São  Domingos,SC,  representado  pelo  ,  o  Sr(a)  MARCIO  LUIZ  BIGOLIN
GROSBELLI  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  868.760.829-20,  doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,
doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do
julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial   nº  17/2022,  Processo  licitatório  nº  36/2022  que  selecionou  a  proposta  mais
vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) AQUISIÇÕES DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM  PARA USO DE TODAS
AS SECRETARIAS E FUNDOS DA MUNICIPALIDADE , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

AUTO POSTO PIRIQUITO EIRELI 1

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº ............. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da
proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

AUTO POSTO PIRIQUITO EIRELI 73.860.629/0001-85 JAIME INACIO DA COSTA 460.993.799-91

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 AQUISIÇÕES  DE  GASOLINA  AUTOMOTIVA  COMUM   PARA  USO  DE  TODAS  AS  SECRETARIAS  E  FUNDOS  DA

MUNICIPALIDADE
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Gasolina automotiva comum1 Litro RODOIL 80000 7,00 560000,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd
FORNECEDOR: AUTO POSTO PIRIQUITO EIRELI

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
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força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar

conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
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maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade
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requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE

GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à

administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além

das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento

da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
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HOMOLOGAÇÃO PROCESSO Nº 036/2022
Publicação Nº 3871058

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.009.894/0001-08CNPJ: (49) 3443-0281

89835-000 - São Domingos

Telefone:
RUA GETULIO VARGAS, 750 - CENTROEndereço:

Nr.:   17/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

36/2022

18/04/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Pregão presencial
17/2022 - PR
36/2022

AQUISIÇÕES DE GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM PARA USO DE TODAS AS
SECRETARIAS E FUNDOS DA MUNICIPALIDADE

Participante: AUTO POSTO PIRIQUITO EIRELI

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 Gasolina automotiva com - Gasolina automotiva comum 80.000, L 7,00 560.000,00

Total do Participante: 560.000,00

Total Geral: 560.000,00

Assinatura do Responsável

03/05/2022São Domingos,

MARCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI
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São Francisco do Sul

prefeitura

AUTO DE INFRAÇÃO 29-2022 - LILIANE DO CARMO LIKOSKI DA SILVA - PAF LT 853 (FISCAL SILVINO
Publicação Nº 3868401

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC

AUTO DE INFRAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no artigo 62 da Lei nº 604 de 26 de abril de 1976 e suas alterações e Lei 
Municipal 1829/2016, torna público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele LILIA-
NETE DO CARMO LIKOSKI DA SILVA que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação 
deste, a fim de que proceda com a apresentação de DEFESA referente ao AUTO DE INFRAÇÃO nº 29/2022 de 06/04/2022 referente ao 
limpeza de terreno, não efetuada, de terreno de sua propriedade, lote situado na Rua Maldonado, bairro Ubatuba, de inscrição imobiliária 
02.02.311.0312, nesta municipalidade, conteúdo do processo administrativo fiscal LT 853, conforme determinam as Leis Municipais.
São Francisco do Sul, 3 de maio de 2022.

Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Integração

AUTO DE INFRAÇÃO 47-2022 - ROSE MERY MIGDADY HAMOUDI - PAF LT 782 (FISCAL SILVINO
Publicação Nº 3868411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC

AUTO DE INFRAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no artigo 62 da Lei nº 604 de 26 de abril de 1976 e suas alterações e Lei 
Municipal 1829/2016, torna público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele ROSE 
MERY MIGDADY HAMOUDI que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste, 
a fim de que proceda com a apresentação de DEFESA referente ao AUTO DE INFRAÇÃO nº 47/2022 de 25/04/2022 referente ao limpeza 
de terreno, não efetuada, de terreno de sua propriedade, lote situado na Av. Dr. Nereu Ramos, bairro Rocio Grande, de inscrição imobiliária 
01.01.303.0137, nesta municipalidade, conteúdo do processo administrativo fiscal LT 782, conforme determinam as Leis Municipais.
São Francisco do Sul, 3 de maio de 2022.

Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

DECRETO Nº 3.932/2022
Publicação Nº 3869134

DECRETO Nº 3.932, DE 03 DE MAIO DE 2022.

ALTERA O DECRETO Nº 1504, DE 31 DE JANEIRO DE 2012, QUE REGULAMENTA A LEI Nº 1263, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011, QUE INS-
TITUIU O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.

O Prefeito Municipal de São Francisco do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio;

DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os incisos VI e VII do § 1º, do art. 7º, do Decreto nº 1.504, de 31 de janeiro de 2012, que passam a vigorar com 
a seguinte redação:
"VI - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; (NR);”
[...]
“VII - 01 (um) representante da Câmara de Vereadores; (NR);"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, sendo seus efeitos a partir de 03 de maio de 2022.

Art. 3° Ficam revogadas as disposições em contrário.

São Francisco do Sul – SC, 03 de maio de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-francisco-do-sul/decreto/2012/150/1504/decreto-n-1504-2012-regulamenta-a-lei-n-1263-de-24-de-novembro-de-2011-que-instituiu-o-programa-municipal-de-incentivo-as-organizacoes-sociais
https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-francisco-do-sul/lei-ordinaria/2011/126/1263/lei-ordinaria-n-1263-2011-institui-o-programa-municipal-de-incentivo-as-organizacoes-sociais-cujas-atividades-sejam-dirigidas-a-saude-publica-no-ambito-do-municipio-de-sao-francisco-do-sul-e-estabelece-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/s/sao-francisco-do-sul/decreto/2012/150/1504/decreto-n-1504-2012-regulamenta-a-lei-n-1263-de-24-de-novembro-de-2011-que-instituiu-o-programa-municipal-de-incentivo-as-organizacoes-sociais
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RENATA LIMA DE CASTILHO
Procuradora-Geral do Município JEFFERSON PACHECO DE MORAES

Secretário Municipal de Saúde

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº ______.

EXTRATO ADITIVO 017.1-21 PP. 010-2021 ALEXANDRE M. DA VEIGA ME
Publicação Nº 3868232

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO ADITIVO
ADITIVO Nº 017.1-21
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
CONTRATADA: ALEXANDRE MOREIRA DA VEIGA – ME.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2021 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, (homologado em 22/03/2021)
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Transporte Escolar de alunos do Ensino Infantil da Rede 
Municipal de Ensino, das localidades da Tapera e Acaraí para o C.M.E.I. Peter Pan (Tapera), com acompanhamento de 01 (um) profissional/
monitor durante o período de execução de 11 (onze) meses e vigência de 12 (doze) meses, para os estimados 210 dias letivos”, prorroga 
pelo período de 12(doze) meses, ou seja, de 23/03/2022 à 22/03/2023.
VALOR: R$ 87.294,90.
São Francisco do Sul, 22 de Março de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO ADITIVO 028.1-21 IL. 031-2021 HOLANDA SOC. DE ADVOGADOS
Publicação Nº 3869177

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO DE CONTRATO
ADITIVO 028.1-21
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
CONTRATADA: HOLANDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, datado de 29/04/2021
OBJETO: Prestação de assistência profissional à CONTRATANTE na forma de advocacia judicial, consistente na defesa dos interesses da 
CONTRATANTE, por meio da propositura de demanda judicial e/ou administrativas visando a correção dos critérios legais cabíveis a fim 
de corrigir o enquadramento legal realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis-ANP e, consequentemente 
implementar a receita dos royalties mensais pelo nosso município” prorroga pelo período de 12(doze) meses, ou seja, de 30/04/2022 à 
29/04/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: - 11001-2028-33903905-10000
São Francisco do Sul, 29 de Abril de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO ADITIVO 041.1-22 031-2022 IND. E COM. DE ART. VAVASSORI
Publicação Nº 3867935

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
EXTRATO DE ADITIVO
ADITIVO Nº 041.1-22
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC
CONTRATADA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTESANATOS VAVASSORI – LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022 – Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL, homologado em 12/04/2022
OBJETO: Contratação de empresa para locação, montagem, manutenção e desmontagem de ESTRUTURAS PARA EVENTOS, CENOGRAFIA 
E MOBILIÁRIO, 20/04 à 24/04, no Centro Histórico, neste Município”, acréscimo no percentual de 10,4195% sobre o valor do contrato, de 
conformidade com Justificativa (CI nº 092/2022 da Secretaria Municipal de Turismo).
VALOR: R$ 61.063,00 (Sessenta e um mil e sessenta e três reais).
São Francisco do Sul, 20 de Abril de 2022.
GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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LT 1008 - MANOEL FLORENCIO DE PAULA - FISCAL SILVINO
Publicação Nº 3868431

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC

NOTIFICAÇÃO nº 94/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no art. 35, inc. II da Lei nº 604 de 26.04.1976 e suas alterações, torna 
público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele MANOEL FLORENCIO DE PAULA que 
se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, a fim de que proceda a limpeza 
de terreno de sua propriedade, lote situado na Rua Sálvio Amado de Oliveira, Rocio Pequeno, de inscrição imobiliária 01.01.119.2675, nesta 
municipalidade, conteúdo do processo administrativo fiscal LT 1008, conforme determina a Lei Municipal 1829/2016.
São Francisco do Sul, 03 de maio de 2022.

Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

LT 990 - PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FISCAL SILVINO
Publicação Nº 3868417

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC

NOTIFICAÇÃO nº 59/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no art. 35, inc. II da Lei nº 604 de 26.04.1976 e suas alterações, torna 
público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, a fim 
de que proceda a limpeza de terreno de sua propriedade, lote situado na Rua Sambaqui G6, Ervino, de inscrição imobiliária 02.07.817.0204, 
nesta municipalidade, conteúdo do processo administrativo fiscal LT 990, conforme determina a Lei Municipal 1829/2016.
São Francisco do Sul, 03 de maio de 2022.

Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

LT 991 - PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FISCAL SILVINO
Publicação Nº 3868424

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC

NOTIFICAÇÃO nº 61/2021
O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL-SC, com fundamento no art. 35, inc. II da Lei nº 604 de 26.04.1976 e suas alterações, torna 
público e faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele PAU BRASIL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, a fim 
de que proceda a limpeza de terreno de sua propriedade, lote situado na Rua Sambaqui D3, Ervino, de inscrição imobiliária 02.07.817.0189, 
nesta municipalidade, conteúdo do processo administrativo fiscal LT 991, conforme determina a Lei Municipal 1829/2016.
São Francisco do Sul, 03 de maio de 2022.

Tiago Furlan Lemos
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PORTARIA Nº 17.888/2022
Publicação Nº 3869135

PORTARIA nº 17.888, de 03 de maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59, incisos VI e IX, da Lei Orgânica 
do Município;

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR os servidores públicos municipais, abaixo relacionados, para comporem a Comissão Julgadora a fim de Analisar e Julgar 
os documentos referentes ao processo seletivo simplificado emergencial 007/2022 – ENGENHEIRO – GEÓLOGO – BIÓLOGO;

I. Membros Titulares:

a) Dyego Rafaelly Medeiros de Medeiros Secretaria Municipal do Meio Ambiente Diretor

b) Vinício Alcino Premoli Secretaria Municipal do Meio Ambiente Fiscal Ambiental

c) Pâmela Alves de Siqueira Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 
São Francisco do Sul Educador Social
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 II. Suplente:

a) Cibely Kuhl Secretaria de Gestão de Pessoas Assistente Executivo

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

São Francisco do Sul (SC), 03 de maio de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado em ___/___/______. Edição DOM nº _________.

PORTARIA Nº 17.889/2022
Publicação Nº 3869141

PORTARIA nº 17.889, de 03 de maio de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Francisco do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 84, inciso II, alínea “c”, da Lei 
Orgânica do Município e, conforme solicitação contida na CI nº 110/2022 da Secretaria Municipal de Educação;

RESOLVE:
Art. 1º CONSTITUIR a Comissão Especial da Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, bem como 
designar seu Presidente e respectivos membros, conforme segue:

I – Presidente:
a) SANDRA CRISTINA STADELHOFER MACHADO.

II – Membros:
a) CHRISTOFFER PACHECO DE MORAES – Suplente de Presidente;
b) FRANCIANE FERNANDES MACEDO;
c) TIAGO DE OLIVEIRA PINTO;
d) ROGÉRIO LOURENÇO STREGE.

Art. 2º O exercício das funções acima não serão remuneradas, sendo considerado como serviço público relevante, garantindo-se, durante o 
período das reuniões, a dispensa das atividades normais de trabalho a todos os profissionais da Comissão.

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 17.823 de 16 de março de 2022.

São Francisco do Sul - SC, 03 de maio de 2022.

GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO
Prefeito Municipal

Publicada em ____/____/______. Edição DOM nº _________.
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RESULTADO EDITAL MAIO 2022 VIVER SÃO CHICO-1
Publicação Nº 3868081

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 PARA CADASTRAMENTO DE EXPOSITORES PARA A FEIRA CULTURAL - VIVER SÃO CHICO

A Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul – Fucisf torna público o resultado das inscrições para a Feira Cultural Viver São Chico, 
conforme condições e exigências contidas no Edital de Cadastramento nº 004/2021.
Os cadastrados habilitados poderão participar das edições do Viver São Chico a partir de maio de 2021.
Os credenciados que tiveram suas inscrições indeferidas poderão entrar com recurso para participação a partir da segunda edição, ou pro-
curar a sede da Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul para retificar a inscrição, e participar a partir maio/2021, desde que estejam 
de acordo com as prerrogativas do edital.

INSCRIÇÕES HABILITADAS/DEFERIDAS

Categoria Cadastrado

Produtos Naturais 1. Cibely Hult

Artesanato
2. Maria Aparecida Rocha
3. Vinicius Santos da Rocha
4. Prsicila K. de Paula de Braga.

Bebidas 5. Marcos Antonio de Souza Miranda

São Francisco do Sul, 2º de maio de 2021.

Marianna Corrêa
Diretora Presidente
Fundação Cultural Ilha de São Francisco do Sul
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EXTRATO 017-2022 ALAIDE
Publicação Nº 3869371

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 017-2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA ALAIDE ALVES DOS SANTOS  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  020-2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO 
DA SECRETARIA DE OBRAS, ATRAVÉS DO SETOR DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS 
NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E 
NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE 
INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. 
VALOR: R$ 44.552,00 (quarenta e quarenta e quatro mil 
quinhentos e cinquenta reais) 
. 
. 
                São Francisco do Sul, 18 de fevereiro de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAS  
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EXTRATO 020-2022 AGUA VIVA
Publicação Nº 3869322

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 020-2022 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA ÁGUA VIVA COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE ANIMAIS LTDA – ME. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  012-2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JOGOS DE ARDÓSIA PARA O 
CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO 
SUL E CEMITÉRIO DA VILA DA GLÓRIA 
VALOR: R$ 55.5000,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos 
reais) 

. 

. 
                São Francisco do Sul, 22 de fevereiro de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

DE PESSOAS  
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EXTRATO 023-2022 LE
Publicação Nº 3869265

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 023-2022 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA L&E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  027-2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE COPA E COZINHA, 
GÁS ENGARRAFADO, ÁGUA MINERAL, KIT PRIMEIROS 
SOCORROS, JOGOS E BRINQUEDOS LÚDICOS, MATERIAL 
ELÉTRICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
VALOR: R$ 3.075,01 (três mil setenta e cinco reais e um 
centavo) 

. 

. 
                São Francisco do Sul, 17 de abril de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

DE PESSOAS  
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EXTRATO 024-2022 ANAELITA
Publicação Nº 3869174

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 024-2022 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA ANAELITA DO ROSARIO CASTRO . 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  021-2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA 
ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO 
NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS 
QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE 
DE TRANSCRIÇÃO 
VALOR: R$ 40.464,00 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e 
quatro reais) 

. 

. 
                São Francisco do Sul, 18 de março de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAS  
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EXTRATO 025-2022 TEC TUBOS
Publicação Nº 3869195

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 025-2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA TECTUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO 
EIRELI. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  020-2022 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS DE 
CONCRETO, VIBROPRENSADA, COM RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO 
PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA 
PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE 
INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO 
VALOR: R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos 
reais) 

. 

. 
                São Francisco do Sul, 18 de março de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAS  
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EXTRATO 030-2022
Publicação Nº 3869222

 

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul 
 
CONTRATO Nº 030-2022 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL – PMSFS 
CONTRATADA CNS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO  020-2022 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE 10.393M³ DE BICA CORRIDA 
(MATERIAL DE GRANULOMETRIA UNIFORME ORIUNDO DE 
UM CONJUNTO DE PEDRA BRITADA, PEDRISCOS E PÓ DE 
PEDRA), COM DENSIDADE APROXIMADA DE 1,7 TON/M³., 
PARA UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS 
NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E 
NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE 
INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO 
VALOR: R$ 935.370,00 (novecentos e trinta e cinco mil 
trezentos e setenta reais) 

. 

. 
                São Francisco do Sul, 25 de março de 2022. 
 

CARLOS ALBERTO NUNES  
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO DE PESSOAS  
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São João Batista

prefeitura

NOTIFICAÇÃO 008/PMSJB/2022
Publicação Nº 3868055

NOTIFICAÇÃO 008/PMSJB/2022

Processo Administrativo: 0020.0001979/2022
Processo Licitatório n. 013/PMSJB/2022 – Pregão Eletrônico n. 004/2022
Interessado: Cooperativa dos Produtores Familiares e Pescadores Artesanais da Região dos Lagos Sul Catarinense - COOPERLAGOS
Assunto: Assunto: Notificação – possível aplicação de penalidades.

Prezado (a) Senhor (a),

1. Vimos comunicá-lo da POSSÍVEL APLICAÇÃO DE PENALIDADE, de acordo com o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 28 do Decreto nº 
5.450/2005 e art. 87 da Lei nº 8.666/93, referente ao Processo Licitatório n. 013/PMSJB/2022 – Pregão Eletrônico n. 004/2022, tendo em 
vista o contido nos autos do Processo Administrativo n. 0020.0001979/2022, pelo descumprimento das obrigações legais e contratuais já 
apontadas na Notificação 005/2022, datada em 20 de abril de 2022, fl. 05 dos autos.

2. Diante do exposto, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e em atendimento as disposições editalícias, para que a sua empresa possa exer-
cer os direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa, NOTIFICAMOS V. Sª para apresentar DEFESA PRÉVIA ESCRITA relativa ao 
descumprimento das obrigações legais e contratuais em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento desta, sob pena de aplicação das sanções 
previstas nos dispositivos acima citados, podendo resultar na aplicação de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a administração publica municipal por até 02 (dois) anos e/ou além de multa.

5. A defesa escrita poderá ser encaminhada pelos endereços eletrônicos licita@sjbatista.sc.gov.br e/ou licita02@sjbatista.sc.gov.br.

6. O processo será impulsionado de ofício independentemente de apresentação de Defesa, art. 2, XII, da Lei 9.784/1999.

7. Fica a empresa cientificada acerca desta notificação por meio do domicilio eletrônico autodeclarado e publicação na imprensa oficial do 
município (DOM/SC).

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito sob o CNPJ nº 82.925.652/0001-00, com Prefeitura 
à Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89, Centro, São João Batista, SC, CEP. 88.240-000, vem por meia desta:

NOTIFICAR a COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES ARTESANAIS DA REGIÃO DOS LAGOS SUL CATARINENSE - 
COOPERLAGOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.202.167/0001-99, com sede na Rua Nicolau Bartolomeu da Rosa 
Matos, nº 955, sala 07, município de Imbituba/SC, CEP. 88.780-000, para, que cumpra o prazo de entrega dos gêneros alimentícios confor-
me previsto no item 9.7 do termo de referência, ou seja, no máximo em até 05 (cinco) dias corridos a contar da solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação.

Não cumprido o prazo estabelecido, a CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Ata de Registro de Preços n. 
019/2022, quais sejam: multa, cancelamento do preço registrado e suspensão temporária de participação em licitação.

Fica a empresa cientificada acerca desta notificação por meio do domicilio eletrônico autodeclarado e publicação na imprensa oficial do 
município (DOM/SC).

São João Batista, 20 de abril de 2022.

Juliano Grime
Departamento de Licitação
Prefeitura de São João Batista

mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br
mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/PMSJB/2022
Publicação Nº 3868306

 

38/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34 / 2022
No  dia  3  do  mês  de  Maio  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO,  o  Sr(a)  Gregorio  de  Souza  Filho  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  37566113968,
doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,  doravante  denominadas  DETENTORAS  DA  ATA,  que
firmam  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  de  acordo  com  o  resultado  do  julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão
Eletrônico   nº  21/2022,  Processo  licitatório  nº  38/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública,
objetivando  o(a)  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  UNIFORMES  E  EQUIPAMENTOS  DE
PROTEÇÃO  INDIVIDUAL  DESTINADO  AOS  AUXILIARES  DE  SERVIÇOS  GERAIS  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  DE
SÃO JOÃO BATISTA, SC , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 1,2,4,6

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA - EPP 18.274.923/0001-05

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  UNIFORMES  E  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO

INDIVIDUAL  DESTINADO  AOS  AUXILIARES  DE  SERVIÇOS  GERAIS  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  DE  SÃO  JOÃO
BATISTA,  SC

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

AVENTAL DE NAPA PVC, COR BRANCA, COM BAINHAS
COSTURADAS COM 1 CM VIRADAS 1 VEZ. COLOCAÇÃO
DE DEBRUM DE BRIM, 100% ALGODÃO, DE 1CM
(COLOCADO) EM TODA A EXTENSÃO DA CAVA DO
AVENTAL, SENDO QUE NA PARTE SUPERIOR FICA 42
CM PARA AMARRAÇÃO DO PESCOÇO E NA PARTE
INFERIOR 57 CM PARA AMARRAÇÃO DA CINTURA.
TODAS AS COSTURAS DEVEM SER REALIZADAS COM
A LINHA DA COR DO TECIDO. A PEÇA DEVERÁ ESTAR
LIMPA, ISENTA DE QUALQUER DEFEITO QUE
COMPROMETA SUA APRESENTAÇÃO.

1 UN PREVEMAX -
CA40610

60 11,90 714,00

BOTA DE BORRACHA DE SEGURANÇA, TIPO
IMPERMEÁVEL DE USO PROFISSIONAL, SEM FORRO,
CANO LONGO, APROXIMADAMENTE 240MM,
CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC),
INJETADO EM UMA PEÇA SÓ, SOLADO
ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA, COR BRANCA,
TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME
NECESSIDADE.

2 PAR INNPRO - CA36025 80 41,75 3340,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
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CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO, FECHAMENTO
EM ELÁSTICO NA COR PRETO, CONFECCIONADO EM
COURO HIDROFUGADO NA COR PRETO CURTIDO AO
CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO
NA COR PRETA, SOLADO DE POLIURETANO
ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO
CABEDAL, SEM BIQUEIRA. TAMANHOS VARIÁVEIS: 33
AO 44

4 UN CONFORTO -
CA42631

100 74,45 7445,00

TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO -
DESCRIÇÃO: TAMANHO ÚNICO. UNISSEX. EMBALAGEM
COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM T.N.T.
(TECIDO NÃO TECIDO), TOUCA CONFECCIONADA EM
FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER, COM
EXTREMIDADES PLISSADAS, ATRAVÉS DE PRODUÇÃO
TOTALMENTE AUTOMATIZADA, ELIMINANDO, COM
ISSO, TODO E QUALQUER CONTATO MANUAL.
GRAMATURA DE 30 GRAMAS.

6 CX. PREVEMAX 150 11,50 1725,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
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ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento  equivalente,  na  forma  estabelecida  no  §4°  do  art.  62  da  Lei  nº  8.666/1993,  e

procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
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f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,  devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
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9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,

considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  São  João  Batista,SC  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  questões  oriundas  do  presente
instrumento.

 E,  por  estarem  as  partes  justas  e  compromissadas,  assimam  o  presente  Termo  em  duas  vias,  de  igual  teor,  na  presença  das
testemunhas abaixo assinadas

Gregorio de Souza Filho
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

CPF: 37566113968

São João Batista, 3 de Maio de 2022

CNPJ: 18.274.923/0001-05
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35 / 2022
No  dia  3  do  mês  de  Maio  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  SECRETÁRIO  DE  EDUCAÇÃO,  o  Sr(a)  Gregorio  de  Souza  Filho  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  37566113968,
doravante  denominada  ADMINISTRAÇÃO,   e  as  empresas  abaixo  qualificadas,  doravante  denominadas  DETENTORAS  DA  ATA,  que
firmam  a  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  de  acordo  com  o  resultado  do  julgamento  da  licitação  na  modalidade  Pregão
Eletrônico   nº  21/2022,  Processo  licitatório  nº  38/2022  que  selecionou  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública,
objetivando  o(a)  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  UNIFORMES  E  EQUIPAMENTOS  DE
PROTEÇÃO  INDIVIDUAL  DESTINADO  AOS  AUXILIARES  DE  SERVIÇOS  GERAIS  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  DE
SÃO JOÃO BATISTA, SC , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI 3,5,7,8

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI 08.871.231/0001-82

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  UNIFORMES  E  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO

INDIVIDUAL  DESTINADO  AOS  AUXILIARES  DE  SERVIÇOS  GERAIS  DA  REDE  PÚBLICA  MUNICIPAL  DE  ENSINO  DE  SÃO  JOÃO
BATISTA,  SC

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

CALÇA EM TECIDO DE BRIM TAMANHO DO 36 AO 50,
COR XADREZ PIED-DE-POULE, SEM BOLSO E COM
COSTURAS REFORÇADAS. CINTURA APLICAR
ELÁSTICO DE 4 CM PREGADO COM MÁQUINA DE 4
AGULHAS PONTO CORRENTE. BARRA COM BAINHA
SIMPLES DE 1,5CM VIRADA 2 VEZES. A ETIQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA DEVE SER PREGADA NA
PARTE INTERNA (POSTERIOR) DA CINTURA
(ELÁSTICO).TODAS AS COSTURAS DEVEM SER
REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO TECIDO. A
PEÇA DEVERÁ ESTAR LIMPA, ISENTA DE QUALQUER
DEFEITO QUE COMPROMETA SUA APRESENTAÇÃO.

3 UN KILTER 250 50,75 12687,50

CAMISETA MANGA CURTA, BRANCA, TAMANHO P AO
EXG, CORPO 100% ALGODÃO PENTEADO (FIO
0/1),160D.GRAMAT. POR M²,COM DECOTE REDONDO
COM RIBANA (1 X 1) DE 2 CM COLOCADA (PRONTA).
DEVE APRESENTAR REFORÇO DE NUCA E OMBRO DE
1 CM DEPOIS DE PRONTO. BAINHA DEVERÁ SER
COSTURADA COM 2,5CM EM MÁQUINA DE
COBERTURA EM 2 AGULHAS BITOLA LARGA.
SUBLIMADO A LOGOMARCA DA PREFEITURA

5 UN KILTER 500 21,00 10500,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI
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MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, NA FRENTE
SUPERIOR ESQUERDA (8 CM). ACIMA DO BRASÃO EM
FORMA DE ARCO DEVE CONTER A FRASE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ABAIXO DO BRASÃO A
ESCRITA SÃO JOÃO BATISTA. PARTE SUPERIOR DAS
COSTAS, CENTRALIZADO, COM ESTAMPA NA COR
AZUL NO MESMO TOM DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, EM
FONTE FRANKLIN GOTHIC MEDIUM COND, NEGRITO,
CAIXA ALTA E NO TAMANHO DA FONTE 65 COM OS
DIZERES REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR. A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA
DEVE SER PREGADA NA NUCA. TODAS AS COSTURAS
DEVEM SER REALIZADAS COM A LINHA DA COR DO
TECIDO. A PEÇA DEVERÁ ESTAR LIMPA, ISENTA DE
QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA
APRESENTAÇÃO.
TOUCA PARA MERENDEIRA COM ABA
DESCRIÇÃO TOUCA:NA COR BRANCA, ABA
CONFECCIONADA EM OXFORD 100% POLIÉSTER, COM
GRAMATURA MÍNIMA DE 173G/M². ABA COM 7CM DE
LARGURA NA PARTE CENTRAL COSTURADA EM
MAQUINA RETA DE UMA AGULHA. TELINHA EM
FORMATO COLMEIA EM 100% POLIAMIDA, COM
GRAMATURA MÍNIMA DE 42G/M². NA PARTE TRASEIRA
DEVE SER APLICADO UM ELÁSTICO DE 10MM DE
LARGURA PARA REGULAGEM, REBATIDO EM MAQUINA
RETA DE UMA AGULHA.

7 UN KILTER 100 14,66 1466,00

CALÇA EM TECIDO DE GABARDINE tamanho do "36 ao
50", cor em tom de cinza a ser definido mediante
apresentação de amostra, sem bolso e com costuras
reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com
máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha
simples de 1,5cm virada 2 vezes. A etiqueta de identificação
da peça deve ser pregada na parte interna (posterior) da
cintura (elástico).Todas as costuras devem ser realizadas
com a linha da cor do tecido. Deve ter costura interna em
overlock 5 fios. A peça deverá estar limpa, isenta de
qualquer defeito que comprometa sua apresentação.

8 UN KILTER 250 40,25 10062,50

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços
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registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;
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5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
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30  (trinta)  dias,  contados  do  recebimento  definitivo  dos  materiais,  após  a  apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  devidamente

atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas

obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não

superior a 2 (dois) anos.
d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública  municipal,  enquanto  perdurarem  os  motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.1.3.1.  A  penalidade  prevista  na  alínea  b  do  subitem  11.1.3.  poderá  ser  aplicada  de  forma  isolada  ou  cumulativamente  com  as

sanções previstas nas alíneas  a  c e  d sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2.  Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento
de  contratar  com  a  administração  de  até  cinco  anos  e  descredenciamento  do  Registro  Cadastral  da  ADMINISTRAÇÃO,  o  licitante  que
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos
da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3.  O  fornecedor  que  não  recolher  as  multas  previstas  neste  artigo,  no  prazo  estabelecido,  ensejará  também a  aplicação  da
pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a
obrigação.

11.1.3.4.  A aplicação das penalidades previstas nas alíneas c   e   d   do subitem 11.1.3,  será de competência  exclusiva do prefeito
municipal,  facultada  a  ampla  defesa,  na  forma  e  no  prazo  estipulado  no  parágrafo  seguinte,  podendo  a  reabilitação  ser  concedida
mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2.  Fica  garantido  ao  fornecedor  o  direito  prévio  da  citação  e  de  ampla  defesa,  no  respectivo  processo,  no  prazo  de  cinco  dias
úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.
11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do
município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/PMSJB/2022
Publicação Nº 3868856

 

36/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36 / 2022
No  dia  3  do  mês  de  Maio  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  ,  o  Sr(a)  ROSANE  SARTORI  ROSA  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  30003202968,  doravante  denominada
ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico  nº 19/2022, Processo
licitatório nº 36/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, LAVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS
DESTINADO  A  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL,  INCLUINDO  AUTARQUIA,  FUNDAÇÕES  E  FUNDOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO
BATISTA, SC. , em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

DV PERSIANAS LTDA 1,2,3

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

DV PERSIANAS LTDA 13.577.821/0001-37

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO,  LAVAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE PERSIANAS DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,  INCLUINDO AUTARQUIA,  FUNDAÇÕES E FUNDOS
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,
propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

PERSIANA VERTICAL NOVA, CONFECCIONADA EM
TECIDO NUANCE, TRILHO BRANCO, CORRENTE CLIPE,
BALASTRO BRANCO E LÂMINAS COM GIRO DE 180º.
INCLUSO CHAMADO PRA MEDIÇÃO/ORÇAMENTO,
TODO MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA PARA
INSTALAÇÃO.

1 Metro
Quadrado

UNILUX 2000 92,50 185000,00

LAVAÇÃO DE PERSIANAS. INCLUSO RETIRADA E
COLOCAÇÃO E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA
LAVAÇÃO.

2 Metro
Quadrado

DV PERSIANAS 1000 15,00 15000,00

HORA TÉCNICA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE
PERSIANAS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS.
INCLUSO O CHAMADO PARA ORÇAMENTOS (O
CHAMANDO SERÁ COBRADO A PARTIR DO HORÁRIO
QUE A EMPRESA ESTIVER NAS INSTALAÇÕES
DETERMINADAS PELA CONTRATANTE).

3 Horas DV PERSIANAS 2000 2,50 5000,00

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: DV PERSIANAS LTDA

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.
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2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação

deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de
força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar
conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
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os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades

estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força
maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
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número  de  referência  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  procederá  diretamente  a  solicitação  com  o  fornecedor,  com  os  preços

registrados, obedecida a ordem de classificação.
7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,

deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade
requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE
GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..

7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à
administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além
das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento
da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,  devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2397
P

ág
in

a:
 5

/
5

a)
 m

ul
ta

 d
e 

0,
5%

 (m
ei

o 
po

r c
en

to
), 

po
r d

ia
 ú

til
 d

e 
at

ra
so

, s
ob

re
 o

 v
al

or
 d

a 
pr

es
ta

çã
o 

em
 a

tra
so

 a
té

 o
 d

éc
im

o 
di

a;
b)

 re
sc

is
ão

 u
ni

la
te

ra
l d

o 
co

nt
ra

to
 a

pó
s 

o 
dé

ci
m

o 
di

a 
de

 a
tra

so
.

11
.1

.3
. p

or
 in

ex
ec

uç
ão

 to
ta

l o
u 

ex
ec

uç
ão

 ir
re

gu
la

r d
o 

co
nt

ra
to

 d
e 

fo
rn

ec
im

en
to

 o
u 

de
 p

re
st

aç
ão

 d
e 

se
rv

iç
o:

a)
 a

dv
er

tê
nc

ia
, p

or
 e

sc
rit

o,
 n

as
 fa

lta
 le

ve
s;

b)
 m

ul
ta

 d
e 

10
%

 (d
ez

 p
or

 c
en

to
) s

ob
re

 o
 v

al
or

 c
or

re
sp

on
de

nt
e 

à 
pa

rte
 n

ão
 c

um
pr

id
a 

ou
 d

a 
to

ta
lid

ad
e 

do
 fo

rn
ec

im
en

to
 o

u 
se

rv
iç

o 
nã

o
ex

ec
ut

ad
o 

pe
lo

 fo
rn

ec
ed

or
;

c)
 s

us
pe

ns
ão

 te
m

po
rá

ria
 d

e 
pa

rti
ci

pa
r 

de
 li

ci
ta

çã
o 

e 
im

pe
di

m
en

to
 d

e 
co

nt
ra

ta
r 

co
m

 a
 a

dm
in

is
tra

çã
o 

pú
bl

ic
a 

es
ta

du
al

 p
or

 p
ra

zo
 n

ão
su

pe
rio

r a
 2

 (d
oi

s)
 a

no
s.

d)
 d

ec
la

ra
çã

o
 d

e
 in

id
on

ei
da

de
 p

ar
a

 li
ci

ta
r 

ou
 c

on
tra

ta
r 

co
m

 a
 a

dm
in

is
tra

çã
o

 p
úb

lic
a

 m
un

ic
ip

al
, 

en
qu

an
to

 p
er

du
ra

re
m

 o
s

 m
ot

iv
os

de
te

rm
in

an
te

s 
da

 p
un

iç
ão

 o
u 

at
é 

qu
e 

se
ja

 p
ro

m
ov

id
a 

a 
re

ab
ili

ta
çã

o 
pe

ra
nt

e 
a 

pr
óp

ria
 a

ut
or

id
ad

e 
qu

e 
ap

lic
ou

 a
 p

en
al

id
ad

e.
11

.1
.3

.1
. 

A
 p

en
al

id
ad

e
 p

re
vi

st
a

 n
a

 a
lín

ea
 b

 d
o

 s
ub

ite
m

 1
1.

1.
3.

 p
od

er
á

 s
er

 a
pl

ic
ad

a
 d

e
 fo

rm
a

 is
ol

ad
a

 o
u

 c
um

ul
at

iv
am

en
te

 c
om

 a
s

sa
nç

õe
s 

pr
ev

is
ta

s 
na

s 
al

ín
ea

s 
 a

  c
 e

  d
 s

em
 p

re
ju

íz
o 

da
 re

sc
is

ão
 u

ni
la

te
ra

l d
o 

in
st

ru
m

en
to

 d
e 

aj
us

te
 p

or
 q

ua
lq

ue
r d

as
 h

ip
ót

es
es

 p
re

sc
rit

as
no

s 
ar

tig
os

 7
7 

a 
80

 d
a 

Le
i n

º 8
.6

66
, d

e 
19

93
.

11
.1

.3
.2

. E
ns

ej
ar

á 
ai

nd
a 

m
ot

iv
o 

de
 a

pl
ic

aç
ão

 d
e 

pe
na

lid
ad

e 
de

 s
us

pe
ns

ão
 te

m
po

rá
ria

 d
e 

pa
rti

ci
pa

çã
o 

em
 li

ci
ta

çã
o 

ou
 im

pe
di

m
en

to
de

 c
on

tra
ta

r 
co

m
 a

 a
dm

in
is

tra
çã

o
 d

e
 a

té
 c

in
co

 a
no

s 
e

 d
es

cr
ed

en
ci

am
en

to
 d

o
 R

eg
is

tro
 C

ad
as

tra
l d

a
 A

D
M

IN
IS

TR
A

Ç
Ã

O
, 

o
 li

ci
ta

nt
e

 q
ue

ap
re

se
nt

ar
 d

oc
um

en
ta

çã
o 

fa
ls

a,
 n

ão
 m

an
tiv

er
 a

 p
ro

po
st

a 
e 

co
m

et
er

 fr
au

de
 fi

sc
al

, s
em

 p
re

ju
íz

o 
da

s 
de

m
ai

s 
co

m
in

aç
õe

s 
le

ga
is

, n
os

 te
rm

os
da

 L
ei

 n
° 

10
.5

20
, d

e 
20

02
.

11
.1

.3
.3

. 
O

 fo
rn

ec
ed

or
 q

ue
 n

ão
 re

co
lh

er
 a

s 
m

ul
ta

s 
pr

ev
is

ta
s 

ne
st

e
 a

rti
go

, 
no

 p
ra

zo
 e

st
ab

el
ec

id
o,

 e
ns

ej
ar

á
 ta

m
bé

m
 a

 a
pl

ic
aç

ão
 d

a
pe

na
 d

e 
su

sp
en

sã
o 

te
m

po
rá

ria
 d

e 
pa

rti
ci

pa
çã

o 
em

 li
ci

ta
çã

o 
ou

 im
pe

di
m

en
to

 d
e 

co
nt

ra
ta

r c
om

 a
 a

dm
in

is
tra

çã
o,

 e
nq

ua
nt

o 
nã

o 
ad

im
pl

id
a 

a
ob

rig
aç

ão
.

11
.1

.3
.4

. A
 a

pl
ic

aç
ão

 d
as

 p
en

al
id

ad
es

 p
re

vi
st

as
 n

as
 a

lín
ea

s 
c 

 e
  d

  d
o

 s
ub

ite
m

 1
1.

1.
3,

 s
er

á
 d

e
 c

om
pe

tê
nc

ia
 e

xc
lu

si
va

 d
o

 p
re

fe
ito

m
un

ic
ip

al
, 

fa
cu

lta
da

 a
 a

m
pl

a
 d

ef
es

a,
 n

a
 fo

rm
a

 e
 n

o
 p

ra
zo

 e
st

ip
ul

ad
o

 n
o

 p
ar

ág
ra

fo
 s

eg
ui

nt
e,

 p
od

en
do

 a
 re

ab
ili

ta
çã

o
 s

er
 c

on
ce

di
da

m
ed

ia
nt

e 
re

ss
ar

ci
m

en
to

 d
os

 p
re

ju
íz

os
 c

au
sa

do
s 

e 
ap

ós
 d

ec
or

rid
o 

o 
pr

az
o 

de
 s

an
çã

o 
m

ín
im

a 
de

 d
oi

s 
an

os
.

11
.2

. 
Fi

ca
 g

ar
an

tid
o

 a
o

 fo
rn

ec
ed

or
 o

 d
ire

ito
 p

ré
vi

o
 d

a
 c

ita
çã

o
 e

 d
e

 a
m

pl
a

 d
ef

es
a,

 n
o

 re
sp

ec
tiv

o
 p

ro
ce

ss
o,

 n
o

 p
ra

zo
 d

e
 c

in
co

 d
ia

s
út

ei
s,

 c
on

ta
do

 d
a 

no
tif

ic
aç

ão
.

11
.3

. A
s 

pe
na

lid
ad

es
 a

pl
ic

ad
as

 s
er

ão
 o

br
ig

at
or

ia
m

en
te

 a
no

ta
da

s 
no

 re
gi

st
ro

 c
ad

as
tra

l d
os

 fo
rn

ec
ed

or
es

 m
an

tid
o 

pe
la

 A
dm

in
is

tra
çã

o.
11

.4
. A

s 
im

po
rtâ

nc
ia

s 
re

la
tiv

as
 à

s 
m

ul
ta

s 
de

ve
rã

o 
se

r r
ec

ol
hi

da
s 

à 
co

nt
a 

do
 T

es
ou

ro
 d

o 
M

un
ic

íp
io

.

C
LÁ

U
S

U
LA

 D
É

C
IM

A
 S

E
G

U
N

D
A

 –
 D

A
 E

FI
C

Á
C

IA

12
.1

. O
 p

re
se

nt
e 

Te
rm

o 
de

 R
eg

is
tro

 d
e 

P
re

ço
s 

so
m

en
te

 te
rá

 e
fic

ác
ia

 a
pó

s 
a 

pu
bl

ic
aç

ão
 d

o 
re

sp
ec

tiv
o 

ex
tra

to
 n

a 
im

pr
en

sa
 o

fic
ia

l d
o

m
un

ic
íp

io
.

C
LÁ

U
S

U
LA

 D
É

C
IM

A
 T

E
R

C
E

IR
A

 –
 D

O
 F

O
R

O

13
.1

. 
Fi

ca
 e

le
ito

 o
 F

or
o

 d
a

 C
om

ar
ca

 d
e

 S
ão

 J
oã

o
 B

at
is

ta
,S

C
 p

ar
a

 d
iri

m
ir

 q
ua

is
qu

er
 d

úv
id

as
 o

u
 q

ue
st

õe
s

 o
riu

nd
as

 d
o

 p
re

se
nt

e
in

st
ru

m
en

to
.

 E
, 

po
r 

es
ta

re
m

 a
s

 p
ar

te
s

 ju
st

as
 e

 c
om

pr
om

is
sa

da
s,

 a
ss

im
am

 o
 p

re
se

nt
e

 T
er

m
o

 e
m

 d
ua

s
 v

ia
s,

 d
e

 ig
ua

l 
te

or
, 

na
 p

re
se

nç
a

 d
as

te
st

em
un

ha
s 

ab
ai

xo
 a

ss
in

ad
as

R
O

SA
N

E 
SA

R
TO

R
I R

O
SA

C
PF

: 3
00

03
20

29
68

Sã
o 

Jo
ão

 B
at

is
ta

, 3
 d

e 
M

ai
o 

de
 2

02
2

C
N

PJ
: 1

3.
57

7.
82

1/
00

01
-3

7
D

V 
PE

R
SI

AN
AS

 L
TD

A



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2398

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/PMSJB/2022
Publicação Nº 3868946

 

39/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Processo Nº

Página: 1 / 5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37 / 2022
No  dia  3  do  mês  de  Maio  do  ano  de  2022  compareceram,  de  um lado  a(o)  PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SÃO JOÃO BATISTA,

Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 82.925.652/0001-00, com sede administrativa
localizada  na  PRACA  DEPUTADO  WALTER  VICENTE  GOMES,  89,  bairro  CENTRO,  CEP  nº  88240000,  nesta  cidade  de  São  João
Batista,SC,  representado  pelo  ,  o  Sr(a)  ROSANE  SARTORI  ROSA  inscrito  no  cpf  sob  o  nº  30003202968,  doravante  denominada
ADMINISTRAÇÃO,  e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico  nº 22/2022, Processo
licitatório nº 39/2022 que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) REGISTRO DE PREÇOS
PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  CONCRETO  USINADO  BOMBEÁVEL,  DESTINADO  A  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL,
INCLUINDO  AUTARQUIA,  FUNDAÇÕES  E  FUNDOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA,  SC.  ,  em  conformidade  com  as
especificações  constantes  no  Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 1,2

 As  empresas  DETENTORAS DA ATA dos  itens,  resolvem firmar  a  presente  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de  acordo  com o
resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela
Lei de Licitações nº.8.666/93, bem como pelos Decretos Municipais nº.3378 (pregão) e n°.2153 (Registro de Preços) e, pelas condições
do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 01.650.178/0001-40

Nome da empresa Itens

Empresa(s) CNPJ / CPF Nome do Representante CPF

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.  O  presente  termo  tem por  objetivo  e  finalidade  de  constituir  o  sistema  de  Registro  de  Preços  para  selação  da  proposta  mais

vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
 REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  FUTURA  DE  CONCRETO  USINADO  BOMBEÁVEL,  DESTINADO  A

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.
Tudo  em  confomidade  com  as  especificações  constantes  no  Edital,  nas  condições  definidas  no  ato  convocatório,  seus  anexos,

propostas  de  preços  e  demais  documentos  e  Atas  do  Processo  e  Licitação  acima  descritos,  os  quais  integram  este  instrumento
independente de transcrição, pelo prazo e validade do presente Registro de Preços.

1.2.  A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  contratações  com  os  respectivos  fornecedores  ou  a
contratar  a  totalidade  dos  bens  registrados,  sendo-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios  permitidos  pela  legislação  relativa  às
licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de Menor preço por ítem, inscrio na Ata do Processo e Licitação

descritos acima e de acordo  com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento,  independente de
transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE
RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-
20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953).

1 M³ RAIMONDI 750 562,33 421747,50

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE
RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-
20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953).

2 M³ RAIMONDI 250 562,33 140582,50

MarcaItem Especificação Preço TotalUnid PreçoQtd

FORNECEDOR: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.
2.2.1.  Na  hipótese  de  alteração  de  preços  de  mercado,  para  mais  ou  para  menos  devidamente  comprovadas,  estes  poderão  ser

revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena 'd' do inciso II do
caput e do §5º do art. 64 da Lei nº8.666, de 1993.

2.2.2.  Para  efeitos  de  revisão  de  preços  ou  do  pedido  de  cancelamento  do  registro  de  que  trata  a  cláusula  sexta,  a  comprovação
deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha
de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da
proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3.  A  revisão  será  precedida  de  pesquisa  prévia  no  mercado,  banco  de  dados,  índices  ou  tabelas  oficiais  e  ou  outros  meios
disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo
a ser pago pela administração.
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2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de

força maior, devidamente justificado no processo.
2.2.5.  No reconhecimento  do desequilíbrio  econômico financeiro  do  preço inicialmente  estabelecido,  o  órgão gerenciador,  se  julgar

conveniente,  poderá  optar  pelo  cancelamento  do  preço,  liberando  os  fornecedores  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de
penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de
primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3.  Na  ocorrência  do  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado,  caberá  ao  órgão  gerenciador  da  Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados
e sua adequação ao praticado no mercado;

b)  frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso

inicialmente  assumido  poderá  mediante  requerimento  devidamente  instruído,  pedir  revisão  dos  preços  ou  o  cancelamento  do  preço
registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em
que o órgão gerenciador poderá:

a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade

de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente,

designados pelo órgão gerenciador;
b2)   o  novo  preço  ofertado  deverá  manter  equivalência  entre  o  preço  originalmente  constante  da  proposta  e  o  preço  de  mercado

vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.
2.4.1.  A  fixação  do  novo  preço  pactuado  deverá  ser  consignada  em  apostila  à  Ata  de  Registro  de  Preços,  com  as  justificativas

cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2.  Não  havendo  êxito  nas  negociações,  de  que  trata  este  subitem  e  o  anterior  estes  serão  formalmente  desonerados  do

compromisso  de  fornecimento  em  relação  ao  item  ou  lote  pelo  órgão  gerenciador,  com  conseqüente  cancelamento  dos  seus  preços
registrados, sem aplicação das penalidades.

CLAÚSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços SERÁ O ESTABELECIDO NO EDITAL DE LICITAÇÃO A QUAL GEROU
ESSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos
convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se
mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA – DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste
Edital;

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  deverão  apresentar  suas  solicitações  de  aquisição  ou
contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa
ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente,  na forma estabelecida no §4° do art.  62 da Lei  nº 8.666/1993, e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4.  Aplicam-se  aos  contratos  de  fornecimento  as  disposições  pertinentes  da  Lei  Federal  n.º  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  suas

alterações posteriores e demais normas cabíveis.
4.5.  Os  órgãos  e  entidades  participantes  da  Ata  de  Registro  de  Preços  manterão  o  órgão  gerenciador  informado  a  respeito  dos

processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação
ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas 'Órgão não-participante ou carona.

CLAUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1.  A  Administração  e  os  atos  de  controle  da  Ata  de  Registro  de  Preços  decorrente  da  presente  licitação  será  do  Núcleo  de

Compras  e  Licitação,  denominado  como  órgão  gerenciador  do  Sistema  de  Registro  de  Preços,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  3°  do
Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins
de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos
materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e
os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3.  Optar  pela  contratação  ou  não  dos  bens  ou  serviços  decorrentes  do  Sistema  Registro  de  Preços  ou  das  quantidades
estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do
município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem
demandas para atendimento dos órgãos usuários.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2400

Página: 3 / 5
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força

maior devidamente justificado no processo;
5.1.6. Emitir a autorização de compra;
5.1.7.  Dar  preferência  de  contratação  com  o  detentor  do  registro  de  preços  ou  conceder  igualdade  de  condições,  no  caso  de

contrações por outros meios permitidos pela legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1.  Proporcionar  ao detentor  da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais  dentro

das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento,

inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante

o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade
de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,  observando as quantidades,  prazos e locais  estabelecidos pelo Órgão
Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco
por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e
facultativas nas demais situações;

5.3.3.  Manter,  durante  a  vigência  do  registro  de  preços,  a  compatibilidade  de  todas  as  obrigações  assumidas  e  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta
Ata;

5.3.6.  Atender  a  demanda  dos  órgãos  ou  entidade  usuários,  durante  a  fase  da  negociação  de  revisão  de  preços  de  que  trata  a
cláusula  segunda  desta  Ata,  com  os  preços  inicialmente  registrados,  garantida  a  compensação  dos  valores  dos  produtos  já  entregues,
caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;
5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto

de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.
5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a

entrega do objeto de registro de preços.
5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  cancelada,  automaticamente,  por  decurso  de  prazo  de  vigência  ou  quando  não  restarem
fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar

com a administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de

acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial

juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.
6.3.  O  cancelamento  do  registro,  assegurados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  será  formalizado  por  despacho  da  autoridade

competente.
6.4.  A  solicitação  da  detentora  da  ata  para  cancelamento  do  registro  do  preço  deverá  ser  protocolada  no  protocolo  geral  da

ADMINISTRAÇÃO,  facultada  a  esta  a  aplicação  das  sanções  administrativas  previstas  no  edital,  se  não  aceitar  as  razões  do  pedido,
sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5.  Cancelada  a  ata  em  relação  a  uma  detentora,  o  Órgão  Gerenciador  poderá  emitir  ordem  de  fornecimento  àquela  com
classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1.  A  Ata  de  Registro  de  Preços  será  utilizada  para  aquisição  do  respectivo  objeto,  pelos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Municipal.

7.2.  Cada  fornecimento  deverá  ser  efetuado  mediante  solicitação  por  escrito,  formalizado  pelo  órgão  ou  entidade  participante  ao
órgão  gerenciador,  dela  devendo  constar:  a  data,  o  valor  unitário  do  fornecimento,  a  quantidade  pretendida,  o  local  para  a  entrega,  o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3.  O  órgão  gerenciador  formalizará  por  intermédio  de  instrumental  contratual  ou  autorização  de  compra  ou  outro  instrumento
equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o
número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

7.4.  Caso  a  fornecedora  classificada  não  puder  fornecer  os  produtos  solicitados,  ou  o  quantitativo  total  requisitado  ou  parte  dele,
deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5.  A(s)  fornecedora(s)  classificada(s)  ficará(ão)  obrigada(s)  a  atender  as  ordens  de  fornecimento  efetuadas  dentro  do  prazo  de
validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
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7.5.1.  O  local  de  entrega  dos  materiais  será  estabelecido  em  cada  Ordem  de  Fornecimento,  podendo  ser  na  sede  da  unidade

requisitante, ou em local em que esta indicar.
7.5.2.  O  prazo  de  entrega  dos  materiais/serviços  será  aqueles  PREVISTO/ESTABELECIDO  NO  EDITAL  DE  LICITAÇÃO  QUE

GEROU ESTÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO..
7.5.3.  Se  a  Detentora  da  ata  não  puder  fornecer  o  quantitativo  total  requisitado,  ou  parte  dele,  deverá  comunicar  o  fato  à

administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4.  Serão aplicadas as sanções previstas na Lei  Federal  n.º  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  além

das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento

da  primeira,  e  assim  sucessivamente,  de  acordo  com  o  consumo  anual  previsto  para  cada  item  da  licitação,  ou  quando  da  primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com

as  especificações  descritas  na  proposta  de  Preços,  sendo  de  sua  inteira  responsabilidade  a  substituição,  caso  não  esteja  em
conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que
não estejam adequados para o uso.

7.8.2.  Os  materiais  deverão  ser  entregues  embalados  de  forma  a  não  serem  danificados  durante  as  operações  de  transporte  e
descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação,
pelo  prazo  mínimo  de  06  (seis)  meses  a  partir  da  data  da  entrega,  conforme  manual  da  fabricante,  salvo  o  uso  indevido,  acidente  e
desgaste  natural.

7.10.  Todas  as  despesas  relativas  à  entrega  e  transporte  dos  materiais,  bem  como  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  despesas
decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até
30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,  devidamente atestada
pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2.  Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  após  a  comprovação,  pela(s)  fornecedora(s),  de  que  se  encontra  regular  com suas
obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

8.3.  Ocorrendo  erro  no  documento  da  cobrança,  este  será  devolvido  e  o  pagamento  será  sustado  para  que  o  fornecedor  tome as
medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.
8.5.  Na  hipótese  de  devolução,  a  Nota  Fiscal  será  considerada  como  não  apresentada,  para  fins  de  atendimento  das  condições

contratuais.
8.6.  Na  pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou  inadimplência  contratual  o  valor  será

descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.
8.7.  A  Administração  efetuará  retenção,  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  sobre  todos  os  pagamentos  devidos  à  fornecedora

classificada.

CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador,
considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou
Entidades  Usuários  da  Ata,  cujos  Programas  de  Trabalho  e  Elementos  de  Despesas  constarão  nas  respectivas  notas  de  empenho,
contrato  ou  documento  equivalente,  observada  as  condições  estabelecidas  no  edital  e  ao  que  dispõe  o  artigo  62,  da  Lei  n.  8.666/93  e
alterações.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao
detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  a  nota  de  empenho  ou  documento  equivalente  no  prazo  estabelecido,  ressalvados  os  casos  previstos  em  lei,  devidamente
informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não

executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não
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HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA 001/FMS/2022
Publicação Nº 3868008

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 7ED660435BE157DA4FA5AB65B125145D3620AF58

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

08.361.788/0001-73CNPJ: (48) 3265-7890

88240-000 - São João Batista

Telefone:
RUA GILSON GERALDO SARTORI, 411 - CENTROEndereço:

Nr.:   1/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

10/2022

26/04/2022

Página: 1 / 1

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Dispensa de licitação
1/2022 - DL
10/2022

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ENTIDADE PÚBLICA FILANTRÓPICA OU
PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM
GINECOLOGIA-GERAL E OBSTÉTRICO DE ALTO RISCO PROFISSIONAL PARA
ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
BATISTA, SC.

Participante: MEDCENTER CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 MÉDICO GINECO/ OBSTETRICO. 384,000 HRS 160,00 61.440,00

Total do Participante: 61.440,00

Total Geral: 61.440,00

Manut Fundo Municipal de Saúde - ESF 08.001.10.301.0004.2033.3.1.90.00.00 R$ 61.440,00

DotaçãoDescrição da Despesa Valor Estimado

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Assinatura do Responsável

03 de Maio de 2022São João Batista,

KARIN CRISTINE GELLER

SECRETÁRIA DE SAÚDE
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São João do Itaperiú

prefeitura

PL 08/2022 - PR 06/2022 - FMS
Publicação Nº 3870872

 

       ESTADO DE SANTA CATARINA 
               AVISO DE LICITAÇÃO 
    

O FUNDO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC, torna público 
Pregão Presencial nº 06/2022-FMS – Processo Licitatório nº 08/2022-
FMS. OBJETO: contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de divisórias paredes de drywall, portas e outros para atender 
policlínica do Fundo Municipal de Saúde do Município de São João do 
Itaperiú/SC, de acordo com especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas no Termo de referência em Edital. Regimento pela Lei 
8.666/93 e suas alterações. HORA/DATA/LOCAL para Protocolo/entrega 
dos envelopes: até as 08h30 do dia 16 de maio de 2022, na sala de 
licitações da Prefeitura de São João do Itaperiú/SC. A abertura ocorrerá 
às 09h, do mesmo dia. Informações: telefone (047) 3458-0010. A 
integra do Edital poderá ser obtido no endereço acima, pelo e-mail 
licitacao@pmsji.sc.gov.br ou através do site: www.pmsji.sc.gov.br.  São 
João do Itaperiú/SC, 03 de maio de 2022.  Rita de Cassia L. B. 
Marangoni, Gestora do Fundo Municipal de Saúde.  
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PL 25/2022 - PE 12/2022 - PMSJI
Publicação Nº 3870505

 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
 
O Município de São João do Itaperiú/SC torna público Processo 

Licitatório nº 25/2022, conforme segue: 1 - MODALIDADE: Pregão 

Eletrônico nº 12/2022. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por LOTE. 

2 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de arbitragem para o campeonato municipal. 3 - 

ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 19/05/2022 até as 08h30. 4 – 

INICIO DA SESSÃO: ocorrerá às 9h do mesmo dia. 5 DEMAIS 

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da Prefeitura de São 

João do Itaperiú. Fone 047 3458-0010, Rua Prefeito José Acácio 

Delmonego, 316 – Centro, ou no site oficial do Município: 

www.pmsji.sc.gov.br; e-mail: licitacao@pmsji.sc.gov.br. São João 

do Itaperiú-SC, 03 de maio de 2022. Clézio José Fortunato – 

Prefeito. 
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PL 26/2022 - PR 13/2022 - PMSJI
Publicação Nº 3867845

 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
 
O Município de São João do Itaperiú/SC torna público Processo 

Licitatório nº 26/2022, conforme segue: 1 - MODALIDADE: Pregão 

Presencial nº 13/2022. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por Item. 

2 - OBJETO: Registro de Preço para contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de lavagem de veículos e 

maquinários da frota Municipal. 3 - ENTREGA DOS ENVELOPES: dia 

18/05/2022 até as 08h30. 4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: ocorrerá 

às 9h do mesmo dia. 5 DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de 

Licitações da Prefeitura de São João do Itaperiú. Fone 047 3458-

0010, Rua Prefeito José Acácio Delmonego, 316 – Centro, ou no 

site oficial do Município: www.pmsji.sc.gov.br; e-mail: 

licitacao@pmsji.sc.gov.br. São João do Itaperiú-SC, 03 de maio de 

2022. Clézio José Fortunato – Prefeito. 
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São João do Oeste

prefeitura

EDITAL PL 11.2022 FMED AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR
Publicação Nº 3871737

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 229F8711EBE6002BE8B5FE832CD5451332CD9699
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022

O Município de São João do Oeste, através do Fundo Municipal Da Educação, torna público e para o conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de uniforme escolar para os alunos da rede municipal de ensino do Município 
de São João do Oeste/SC
Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
Recebimento das propostas e documentos até as 14:00 horas do dia 16 de maio de 2022 e julgamento no mesmo dia e horário na Prefeitura 
Municipal.
Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encantado, 66, centro – São João do Oeste, 
e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital disponível no site www.saojoao.sc.gov.
br São João do Oeste, SC, 04 de maio de 2022 Claunei Paulo Weber– Secretário Municipal da Educação

EDITAL PL 14.2022 FMS TESTE DA DENGUE
Publicação Nº 3871731

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 00E0B73905EF78BE3EBD577057AC84D0955ECFE9
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE SÃO JOÃO DO OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº 05/2022

O Município de São João do Oeste, torna público e para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, conforme descrito a seguir:
OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de testes da Dengue para Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 
João do Oeste.
Tipo de licitação: Menor preço por ITEM.
Recebimento das propostas e documentos até as 07:59 horas do dia 16 de maio de 2022 e julgamento no mesmo dia a partir das 08:00 
horas no Portal de Compras Públicas. Maiores informações junto ao setor de licitações e compras da Prefeitura Municipal sito à Rua Encan-
tado, 66, centro – São João do Oeste, e-mail compras@saojoao.sc.gov.br e ou pelo fone (49) 3195.2000 no horário de expediente. Edital 
disponível no site www.saojoao.sc.gov.br. São João do Oeste, SC, 04 de maio de 2022 Paulo Valmor Rech Secretário Municipal da Saúde

EXTRATO PL 12.2022 FMS OXIGENIO MEDICINAL
Publicação Nº 3871706

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2022
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE e WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ORIGEM: Pregão Presencial nº 03/2022
OBJETO: “Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento parcelado de carga de oxigênio medicinal 
para atender o Fundo Municipal da Saúde de São João do Oeste/SC.”
Valor: R$ 37.695,75
Prazo: 04.05.2022 até 04.05.2023
São João do Oeste – 04 de maio de 2022
PAULO VALMOR RECH Secretário Municipal da Saúde
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EXTRATO PL 58.2022 DESLOCAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA
Publicação Nº 3868309

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2022 e CONTRATO Nº 18.2022
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE e E B INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA
ORIGEM: Pregão Presencial nº 37/2022
OBJETO: “Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de deslocamento/realocação e regularização de rede de dis-
tribuição de energia, conforme projeto/nota PS nº 400667786 (Linha Cristo Rei) e PS nº 400667559 (Linha Fortaleza) do Município de São 
João do Oeste/SC.”
Valor: R$ 90.930,00
Prazo: 04.05.2022 até 31.12.2022
São João do Oeste/SC – 04 de maio de 2022
GENESIO MARINO ANTON Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 136/2022
Publicação Nº 3868094

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 136 DE 02 DE MAIO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Municipal nº 881 de 30 de novembro de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar a jornada de trabalho do servidor Sr. EVANDRO MÁRCIO LENZ, matrícula funcional nº 248, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Contador, com carga horária fixada em 20 (vinte horas) semanais nos termos da Lei Municipal nº 1.929 de 20 de abril de 2022, 
a ser cumprida no horário normal de expediente da Prefeitura Municipal, nos seguintes período e dias da semana:
I – nas segundas-feiras, períodos matutinos e vespertinos;
II – nas quartas-feiras, períodos matutinos e vespertinos, e
III – nas sextas-feiras, período matutino.

Art. 2º. No atendimento do interesse público, sempre que convocado, deverá se apresentar para o exercício de atividades contábeis que se 
fizerem imprescindíveis, necessárias e improrrogáveis, incorporando estes períodos ao banco de horas do servidor, que preferencialmente 
devam ser compensados ou na impossibilidade deste, indenizados, de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

Art. 3º. A participação em congressos, simpósios, cursos ou eventos similares que ocorrerem em períodos diversos da jornada fixada, po-
derão a critério da autoridade superior, ser compensados de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

Art. 4º. Fica também autorizado o acesso de forma remota, em horário diverso da sua jornada de trabalho, aos bancos de dados dos sis-
temas informatizados do Setor de Contabilidade, necessários à compilação de dados, geração e envio de informações contábeis a diversos 
Órgãos e entidades que delas necessitarem, sem, contudo, compor saldo de horas para o banco de horas ou sua indenização, mas tão 
somente a finalidade que se destina.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 02 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 137/2022
Publicação Nº 3868096

PORTARIA Nº.137 DE 02 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 10 (dez) dias, ao servidor municipal Sr. ELÓI AFONSO WEBER, matrícula funcional nº 206, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Motorista Setor Saúde, com início no dia 02 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 
01/08/2020 a 31/07/2021.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 02 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 138/2022
Publicação Nº 3868097

PORTARIA Nº.138 DE 02 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 10 (dez) dias, a servidora municipal Sra. KARINE APARECIDA DELLBRUGGER, matrícula funcional 
nº 735, ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, com início no dia 02 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 
03/06/2020 a 02/06/2021.

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

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 02 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 139/2022
Publicação Nº 3868107

PORTARIA Nº.139 DE 02 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 20 (vinte) dias, ao servidor municipal Sr. NILSON ANTÔNIO KAUFMANN, matrícula funcional 
nº 357, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operário, com início no dia 02 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 
01/06/2020 a 31/05/2021.

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

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 02 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 140/2022
Publicação Nº 3868117

TOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº. 140 DE 02 DE MAIO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Municipal 1.929 de 20 de abril de 2022.
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar a jornada de trabalho da servidora Sra. VANESSA GABRIEL ocupante do cargo comissionado de Assessor Jurídico do Gabinete 
do Prefeito, com carga horária fixada em 30 (trinta horas) semanais nos termos da Lei Municipal nº 1.929 de 20 de abril de 2022, a ser 
cumprida no horário normal de expediente da Prefeitura Municipal, nos seguintes período e dias da semana:
I – nas segundas-feiras, períodos matutinos e vespertinos;
II – nas terças-feiras, períodos matutinos e vespertinos;
III - nas quartas-feiras, períodos matutinos e vespertinos até às 15h:15min, e
III – nas quintas e sextas-feiras, período matutino

Art. 2º. No atendimento do interesse público, sempre que convocada, deverá se apresentar para o exercício de atividades jurídicas e de 
assessoramento que se apresentarem imprescindíveis, necessárias e improrrogáveis, incorporando estes períodos ao banco de horas do 
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servidor, que preferencialmente possam ser compensados ou indenizados, de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

Art. 3º. A participação em congressos, simpósios, cursos ou eventos similares que ocorrerem em períodos diversos da jornada fixada, po-
derão a critério da autoridade superior, ser compensados de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

Art. 4º. Fica também autorizado a acessar de forma remota, em horário diverso da sua jornada de trabalho, sistemas informatizados da 
área Jurídica do Município, sem, contudo, compor saldo de horas para o banco de horas ou sua indenização, mas tão somente a finalidade 
que se destina.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 02 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 141/2022
Publicação Nº 3868120

PORTARIA Nº.141 DE 02 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no Art. 86 e seguintes 
da Lei 881/2005, que estabelece o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São João do Oeste,

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias regulamentares de 10 (dez) dias, a servidora municipal Sra. GABRIELA SALVADOR, matrícula funcional nº 1039, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Psicóloga, com início no dia 03 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 01/08/2020 
a 31/07/2021.

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

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 03 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 142/2022
Publicação Nº 3870839

ATOS DO PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº. 142 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O Prefeito Municipal de São João do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei 
Municipal nº 881 de 30 de novembro de 2005.
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar a jornada de trabalho do Sr. WILLIAM DILL ARENHARDT, matrícula funcional nº 728, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de ENGENHEIRO SANITARISTA, com carga horária fixada em 20 (vinte horas) semanais nos termos da Lei Municipal nº 1.929 de 20 de abril 
de 2022, a ser cumprida no horário normal de expediente da Prefeitura Municipal, nos seguintes período e dias da semana:
I – nas segundas-feiras, períodos matutinos e vespertinos;
II – nas terças-feiras, períodos matutinos e vespertinos, e
III – nas quartas-feiras, período matutino.

Art. 2º. No atendimento do interesse público, sempre que convocado, deverá se apresentar para o exercício de atividades contábeis que se 
fizerem imprescindíveis, necessárias e improrrogáveis, incorporando estes períodos ao banco de horas do servidor, que preferencialmente 
devam ser compensados ou na impossibilidade deste, indenizados, de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

Art. 3º. A participação em congressos, simpósios, cursos ou eventos similares que ocorrerem em períodos diversos da jornada fixada, po-
derão a critério da autoridade superior, ser compensados de acordo com os normativos fixados pelo Executivo.

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

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São João do Oeste, 03 de maio de 2022.
GENÉSIO MARINO ANTON
Prefeito
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São João do Sul

prefeitura

DECRETO 040_2022
Publicação Nº 3870947

DECRETO Nº 040 DE 03 DE MAIO DE 2022

“Revoga as disposições que especifica”

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA, Prefeito Municipal de São João do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o Art. 55, V, da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º - Revoga parcialmente o Decreto nº 037 de 27 de abril de 2022, na seguinte atividade:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0009.2026 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
3.3.93.00.00.00.00.00.3078 – Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos .....R$ 50.000,00

Art. 2º - Revoga o Decreto nº 038 de 27 de abril de 2022.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Sul,
03 de maio de 2022.

MOACIR FRANCISCO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

TAISE DOS SANTOS ALVES
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PROCESSO 27-2022
Publicação Nº 3871059

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4DB9AC048ECF56E459B7FB546738C6AAB984FEBC
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2022 – PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 07/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Objeto: O presente procedimento licitatório tem por objetivo o registro preços, com a finalidade de 
selecionar a proposta mais vantajosa p/ futura(s) e eventual(is) contratação(ões) de empresa(s) especializada p/ prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos ônibus do transporte escolar e veículos caminhões da secretaria municipal de obras e servi-
ços, compreendendo mecânica em geral, com fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares e de materiais necessários ao per-
feito funcionamento, conforme quantitativos e especificações constantes neste Edital e seus Anexos. Tipo de julgamento: maior desconto. 
Base Legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 julho de 2002, Decreto Municipal n° 151, de 12 de novembro de 2013, Lei Complementar Federal 
n° 123 de 14 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 003, de 05 de fevereiro de 2020, Lei Federal nº 8.078 de 11 de novembro de 1990 
e subsidiariamente Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Os envelopes deverão ser entregues até as 08h45min do dia 16 de maio 
de 2022, com inicio do credenciamento e abertura marcada para as 09h00min do dia 16 de maio de 2022. Edital e maiores informações na 
Prefeitura Municipal de São João do Sul, sito à Av. Nereu Ramos, nº 50, Centro de São João do Sul/SC. No Horário das 08h00 as 12h00 e 
das 13h30min as 17h30min de segunda a sexta feira, no e-mail: licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br ou pelo tel. (48) 3539-0113 – São João 
do Sul-SC, 03 de maio de 2022 – Moacir Francisco Teixeira
Prefeito Municipal.

mailto:licitacoes@saojoaodosul.sc.gov.br


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2412

São Joaquim

prefeitura

DECRETO N° 196/2022
Publicação Nº 3871986

DECRETO Nº 196/2022

“QUE PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 371/2021, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021, QUE AUTORIZA ESTREMAÇÃO, REQUERIDO POR 
DENISE SOUZA”

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - De acordo com o requerimento protocolado sob o nº 831/2022, de 29/04/2022, ficam PRORROGADOS os efeitos do Decreto nº 
371/2021, de 15 de outubro de 2021, que autoriza QUE AUTORIZA ESTREMAÇÃO de um imóvel medindo 525,82 m2, requerido por DENISE 
SOUZA.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 197/2022
Publicação Nº 3871988

DECRETO Nº 197/2022

“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA 2022 POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 33.244.788,33 (Trinta e três milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, 
setecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), no orçamento (LOA) 2022, conforme autorizado pela Lei nº 4.928/2022 de 29 de 
Abril de 2022, alterando os anexos da Lei nº 4.892/2021, de 30 de novembro de 2021, para o item orçamentário, como segue:

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E ESTRUTURAÇÃO DE MOBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS
02.006 – 1.002
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.64 (39) Transferências de Convênios- Estado/Outros 33.244.788,33
Total 33.244.788,33

 Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior serão utilizados recursos do Excesso de arrecadação na fonte de recursos 
transferências de Convênios – Estado/Outros, através do Programa Transferência 2021010906.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 198/2022
Publicação Nº 3871990

DECRETO Nº 198/2022

“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA 2022 POR CONTA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO”

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 47.978.796,73 (Quarenta e sete milhões, novecentos e setenta e oito mil, 
setecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos), no orçamento (LOA) 2022, conforme autorizado pela Lei nº 4.927/2022, do 
dia 29 de Abril de 2022, alterando os anexos da Lei nº 4.892/2021, de 30 de novembro de 2021, para o item orçamentário, como segue:

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E ESTRUTURAÇÃO DE MOBILIDADE EM VIAS PÚBLICAS
02.006 – 1.002

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.64 (39) Transferências de
Convênios Estado/Outros 47.978.796,73

Total 47.978.796,73

 Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior serão utilizados recursos do Excesso de Arrecadação na fonte de recur-
sos Transferências de Convênios – Estado/Outros, através do Programa Transferência 2022010971.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

DECRETO N° 199/2022
Publicação Nº 3871991

DECRETO Nº 199/2022

“QUE ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA 2022 POR CONTA DO SUPERÁVIT FINANCEIRO VERIFICADO EM 31/12/2021”

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.904,00 (Onze mil, novecentos e quatro reais), no orçamento (LOA) 
2022, Lei nº 4.892/2021, de 30 de novembro de 2021, para o item orçamentário, como segue:

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
APOIO AO MEIO AMBIENTE
02.005 – 2.009
3.3.90.00.00.00.00.00.0.3.00 5100 
(21) Recursos Ordinários 11.904,00

Total 11.904,00

 Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar aberto no artigo anterior serão utilizados recursos do Superávit Financeiro verificado em 
31/12/2021 na Fonte de Recursos Ordinários.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2022 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 
EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Publicação Nº 3869332

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2022
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE
EM CARÁTER TEMPORÁRIO
CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 4.844/2021 E 4.589/2018

AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, conforme Leis nº 
4.844/2021 e 4.589/2018, torna pública a abertura de CHAMADA PÚBLICA Nº 020/2022, destinado ao preenchimento de vagas temporárias 
para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, no Município de São Joaquim, conforme quadro abaixo.
Cabe ressaltar que as vagas pertinentes ao quadro da Secretaria Municipal de Saúde são em razão da necessidade de suprir a demanda de 
serviço Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Médico e Auxiliar Odontológico na Central de Triagem – Covid-19 e na Secretaria Municipal 
de Saúde.

Salienta-se ainda, que no momento não há candidatos aprovados e em lista de espera no Processo Seletivo nº 01/2021, para tais cargos. 
Devido à urgência temporal, não há possibilidade para espera de realização de Processo Seletivo e em obediência aos Princípios Constitu-
cionais da Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Administrativa se impõe a presente CHAMADA PÚBLICA, objetivando a continuidade dos 
serviços públicos serem prestados a população.

A coordenação técnica administrativa da Chamada Pública nº 020/2022 será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, 
Setor de Recursos Humanos, e Secretaria Municipal de Saúde.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Chamada Pública tem por objetivo a contratação de pessoal por tempo determinado, para suprir a falta de profissionais quando não 
houver candidatos aprovados em Concurso Público e ou estiver esgotada a lista de vagas de Processo Seletivo.
1.2 A coordenação de todas as etapas da chamada pública será de responsabilidade da Secretaria Municipal da Administração e Secretaria 
de Saúde.

2. DOS CARGOS E REQUISITOS
2.1 Os cargos a serem providos são:

Secretaria Municipal de Saúde

Nº de Vagas Cargo Habilitação Necessária Carga Horária Local

02 Médico Clínico Geral

Portador de Certificado de 
Conclusão de Curso de Nível 
Superior em Medicina, com 
Registro no respectivo Órgão 
Fiscalizador da Profissão.

20hrs Posto Central

01 Enfermeiro

Portador de Certificado de 
Conclusão de Curso de Nível 
Superior na área de Enfer-
magem, com Registro no 
respectivo Órgão Fiscalizador 
da Profissão.

40hrs Central de Triagem Covid-19

03 Técnico em Enfermagem

Portador de Certificado de 
Conclusão de Curso de 2º 
Grau Técnico na área, com 
Registro no respectivo Órgão 
Fiscalizador da Profissão.

40hrs Central de Triagem Covid-19

01 Auxiliar Odontológico Portador de Certificado de 
Conclusão de 2º Grau. 40hrs ESF Estrela Brilhante

Vencimentos dos cargos acima elencados:
Médico - 20hrs: R$ 8.540,70
Enfermeiro - 40hrs: R$ 4.697,16
Técnico em Enfermagem - 40hrs: R$ 2.967,77
Auxiliar Odontológico ESF - 40hrs: 1.212,00

2.2. Atribuições e competências:
As atribuições e competências estão nas Leis Federais e Municipais de Planos de Cargos e Carreiras.
2.3. Para a investidura no cargo, o candidato aprovado deverá, obrigatoriamente, preencher os requisitos a seguir:
2.3.1 - Ter nacionalidade brasileira ou equiparada;
2.3.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
2.3.3 - Ter aptidão física e mental;
2.3.4 - Comprovar habilitação mínima exigida pelo Edital;
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2.3.5 - Carteira de Identidade;
2.3.6 - Cadastro de Pessoa Física – CPF;
2.3.7 - Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
2.3.8 - Carteira de Reservista ou equivalente (somente para os candidatos do sexo masculino) até 45 anos de idade;

2.3.9 - Comprovante de escolaridade e da formação exigida para o cargo;
2.3.10 - Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos;
2.3.11 - Certidão de nascimento e carteirinha de vacinação dos filhos menores de 14 anos;
2.3.12 - Certidão de casamento ou união estável;
2.3.13 - 01 foto 3x4
2.3.14 - PIS/PASEP (frente e verso);
2.3.15 - Declaração de bens e rendas que constituem seu patrimônio;
2.3.16 - Declaração de inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, emprego ou função pública nas esferas federal, 
estadual ou municipal;
2.3.17 - Certidão negativa de antecedentes criminais
2.3.18 - Documentos comprobatórios dos requisitos do cargo.
2.3.19 - Registro no Conselho de Classe, quando for o caso. 2.4. O candidato deverá comprovar, por ocasião do contrato, o preenchimento 
de todos os requisitos exigidos para investidura no cargo. A não apresentação dos documentos comprobatórios exigidos desclassificará o 
candidato no certame.

3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
Os interessados deverão comparecer na CASA DA CULTURA, sito à Praça Cezário Amarante, Bairro Centro, dia 05 de Maio de 2022, onde 
das 08h30min ATÉ as 09hrs será permitido seu acesso no local acima elencado.
3.1 O início da seleção e classificação dos candidatos será as 09hrs no mesmo local.

3.1.1. Serão considerados como critérios de seleção e classificação dos candidatos para Médico, Enfermeiro e Técnico em Enfermagem:
1º Títulos de Especialização;
2° Maior experiência comprovada na área de atuação;
3º Maior Idade;
4° Número de filhos;

3.1.2. Será considerado como critérios de seleção e classificação dos candidatos para Auxiliar Odontológico:
1º Nível de Escolaridade;
2º Maior tempo de serviço prestado na área de atuação;
3º Maior Idade;
4° Número de filhos;

3.2. No ato da chamada pública, o candidato deverá apresentar os documentos originais ou cópias autenticadas, necessários para compro-
vação dos critérios de seleção e classificação, (diploma, declaração e histórico escolar que comprovem sua habilitação na área).

3.3. Os candidatos deverão conhecer os termos deste Edital e certificar-se de que preenchem todos os requisitos exigidos para o cargo e 
para a investidura de cargo no serviço público, conforme consta no item 2.3 deste edital, antes de participar da convocação.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde.
4.2 A participação dos candidatos interessados na vaga desta chamada pública apenas será permitida respeitando as orientações do uso 
de máscaras e distanciamento social.

GIOVANI NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELE HUGEN RODRIGUES
Secretária Municipal de Administração

VINICIUS CARDOSO BOLZANI
Secretário Municipal de Saúde
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LEI N° 4.929/2022
Publicação Nº 3871992

LEI Nº 4.929/2022

“QUE MUNICIPALIZA TRECHO DE ESTRADA NA
LOCALIDADE MORRO GRANDE”

Eu, GIOVANI NUNES, Prefeito Municipal de São Joaquim – SC. faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de 
Vereadores “APROVOU” e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a municipalizar o trecho de estrada na Localidade de Morro Grande, cuja 
extensão é de aproximadamente 300,00 m (trezentos metros), com início na Estrada Municipal aprovada pela Lei Municipal Nº 2.373/2000, 
passando pelas propriedades dos signatários do requerimento que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2° - O trecho a ser municipalizado atravessa diversas propriedades rurais, com produção agrícola e deverá obedecer os termos da Lei 
n. 2.729/2006.

Art. 3° - Faz parte integrante desta Lei, requerimento feito pelos proprietários que autorizam a municipalização da estrada que atravessa as 
suas propriedades, permitindo ao Poder Executivo Municipal adotar as medidas legais pertinentes.

Art. 4° - O Poder Executivo Municipal fica isento de qualquer ônus a título de indenização aos proprietários, em razão da municipalização 
da mencionada estrada.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

LEI N° 4.930/2022
Publicação Nº 3871995

LEI Nº 4.930/2022

“QUE AUTORIZA A CELEBRAR TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOAQUIM - ASEUSJ”

Eu, GIOVANI NUNES, Prefeito Municipal de São Joaquim – SC. faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal de 
Vereadores “APROVOU” e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de fomento com a ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
DE SÃO JOAQUIM - ASEUSJ, a partir do dia 01 de março de 2022 até 21 de dezembro de 2022, com o objetivo de repassar a importância 
de R$ 156.612,50 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos), divididos em 10 (dez) parcelas mensais de 
R$ 15.661,25 ( quinze mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Art. 2º - A despesa prevista para execução do Termo de Fomento será adquirida com recursos provisionados na conta: Projeto Atividade 
2037, Dotação 4, Recurso 5001, complemento de elemento 3.3.50.00.00.00.00.00 no orçamento do ano base.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 455/2022
Publicação Nº 3871999

PORTARIANº 455/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com a Chamada Pública Nº 018/2022, de 26/04/2022, Lei Nº 4.323/2015, Lei Nº 4.324/2015, Lei N° 4.398/2016, Lei 
N° 4.183/2013, Lei N° 4.844/2021 e Decreto N° 390/2018; fica concedida DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA a senhora: - JANETE OLIVEIRA NU-
NES, para exercer a função de Agente de Serviços Gerais, no CAIC – Fúlvio Amarante Ferreira, bairro Jardim Minuano, períodos matutino/
vespertino, com 40 horas semanais, a contar do dia 02/05/2022, vaga vinculada a Nilza Aparecida Pereira que se encontra em licença para 
tratamento de pessoa da família.

Parágrafo Único – A Designação referida no art. 1º será regida pelo Regime Estatutário, podendo a mesma ser exonerada em qualquer 
tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 02 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 456/2022
Publicação Nº 3872000

PORTARIANº 456/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - De acordo com o Processo Seletivo nº 01/2021, homologado em 22/09/2021, Lei Nº 4.323/2015 e Lei Nº 4.324/2015, ficam 
concedidas DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS as seguintes pessoas: - ANDREZA APARECIDA CLAUDIANO DA LUZ, para exercer a função 
de Técnica em Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde, com 40 horas semanais, períodos matutino/vespertino, a contar do dia 
02/05/2022, vaga excedente para compor a equipe de vacinação decorrente da pandemia do COVID-19. – FRANCIELE FABRIS MATTOS, 
para exercer a função de Enfermeira, na Secretaria Municipal de Saúde, com 40 horas semanais, períodos matutino/vespertino, a contar 
do dia 02/05/2022, vaga excedente para a central de triagem devido a pandemia do COVID-19. – MARIA BENTA PEREIRA RAMOS, para 
exercer a função de Técnica em Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde, com 40 horas semanais, períodos matutino/vespertino, a 
contar do dia 02/05/2022, vaga excedente para compor a equipe de vacinação decorrente da pandemia do COVID-19. – MARIANA NUNES 
PADILHA, para exercer a função de Técnica em Enfermagem, na Secretaria Municipal de Saúde, com 40 horas semanais, períodos matutino/
vespertino, a contar do dia 02/05/2022, vaga excedente para compor a equipe de vacinação decorrente da pandemia do COVID-19.

Parágrafo Único – As Designações referidas no art. 1º serão regidas pelo Regime Estatutário, podendo as mesmas ser exoneradas em qual-
quer tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 02 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 457/2022
Publicação Nº 3872001

PORTARIANº 457/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - De acordo com o Processo Seletivo Nº 02/2021, de 10/01/2022, Lei Nº 4.323/2015, Lei Nº 4.324/2015 e Lei N° 4.183/2013; ficam 
concedidas DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS as seguintes pessoas: - EDUARDO DA SILVA PEREIRA, para exercer a função de Vigia, na E.E.I.M. 
Alcides Zabot, bairro São José, período noturno, com 40 horas semanais, a contar do dia 01/05/2022, vaga excedente em regime de escala 
12/36. – WAGNER PACHECO DA SILVA, para exercer a função de Vigia, na Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio – Parque 
Nacional da Maçã, bairro Jardim Caiçara, período noturno, com 40 horas semanais, a contar do dia 01/05/2022, vaga excedente em regime 
de escala 12/36.

Parágrafo Único – As Designações referidas no art. 1º serão regidas pelo Regime Estatutário, podendo os mesmos ser exonerados em qual-
quer tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 01 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 458/2022
Publicação Nº 3872002

PORTARIANº 458/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica EXONERADO por término de contrato o senhor: - CLERIO PACHECO DA SILVA, ocupante da função de Vigia, na E.E.I.M. Alcides 
Zabot, bairro São José, para qual havia sido designado através da Portaria Nº 330/2021, de 01/04/2021, a contar de 01/05/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 01 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 459/2022
Publicação Nº 3872004

PORTARIANº 459/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica EXONERADO por término de contrato o senhor: - DIEGO DE MACEDO, ocupante da função de Vigia, na E.E.I.M. Alcides Zabot, 
bairro São José, para qual havia sido designado através da Portaria Nº 330/2021, de 01/04/2021, a contar de 01/05/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 01 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 460/2022
Publicação Nº 3872005

PORTARIANº 460/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas licenças para tratamentos de saúde, conforme apresentações de atestados médicos aos seguintes servidores: – 
SABRINA GOULART ROSA, ocupante do cargo de Orientadora Social, por 10 (dez) dias, a contar do dia 20/04/2022. – JANISSE CEQUINEL 
MATOS, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 25/04/2022, para tratamento de saúde de 
pessoa da família. – GISELA MENDONÇA GOULART, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 14 (quatorze) dias, a contar do dia 
26/04/2022. – INGRID ARRUDA DA ROSA, ocupante da função de Professora – 40 horas, por 05 (cinco) dias, a contar do dia 27/04/2022. 
– MARCOS PAULO DE SOUZA POUSA, ocupante do cargo de Contador, por 07 (sete) dias, a contar do dia 27/04/2022. – LAIZE TORTELLI 
PEREIRA, ocupante do cargo de Telefonista, por 01 (um) dia, no dia 28/04/2022, para tratamento de saúde de pessoa da família. – NALVA 
GRAZIELA MATTOS, ocupante do cargo de Professora – 30 horas, por 01 (um) dia, no dia 28/04/2022. – MICHELE CASSÃO MUNIZ, ocupan-
te do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 (dois) dias, a contar do dia 28/04/2022. – POLYANNA WOLFF CHIODELLI, ocupante da 
função de Médica - ESF, por 01 (um) dia, no dia 28/04/2022. – ANGELITA ANTUNES GUEDES, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, 
por 02 (dois) dias, a contar do dia 28/04/2022. – LUCIA DENISE ROSA RODRIGUES, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 02 
(dois) dias, a contar do dia 28/04/2022. – ROSANA NUNES DE JESUS, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 (dois) dias, 
a contar do dia 28/04/2022. – NAIR MATTOS DE SOUZA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 (dois) dias, a contar do 
dia 28/04/2022. – EMILIA MARCIA RODRIGUES, ocupante da função de Agente de Serviços Gerais, por 01 (um) dia, no dia 28/04/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta 
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 461/2022
Publicação Nº 3872006

PORTARIANº 461/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam concedidas licenças para tratamentos de saúde, conforme apresentações de atestados médicos aos seguintes servidores: – 
DAIANE MARTINS DE SOUZA, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 28/04/2022. – EVANIR CEQUINEL DO 
AMARAL, ocupante do cargo de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no dia 29/04/2022. – GUILHERME CARVALHO PADILHA, ocupante 
da função de Odontólogo - ESF, por 01 (um) dia, no dia 29/04/2022. – MARLI CAVALCANTE DOS SANTOS, ocupante do cargo de Atendente 
de Farmácia, por 02 (dois) dias, a contar do dia 29/04/2022. – ELOIZA NUNES DEMESSIANO, ocupante da função de Agente Comunitário 
de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 29/04/2022. – LORENA NUNES DA SILVA VALERIO, ocupante da função de Agente Comunitário 
de Saúde - ESF, por 01 (um) dia, no dia 29/04/2022. – MARCIA PACHECO DA SILVA, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, 
por 04 (quatro) dias, a contar do dia 29/04/2022. – GIOVANI DE MOURA WILLWOCK, ocupante do cargo de Professor – 20 horas, por 04 
(quatro) dias, a contar do dia 29/04/2022. – ANGELINA RAMOS FLORES NUNES, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais, por 02 
(dois) dias, a contar do dia 29/04/2022. – MARIANI ARRUDA DA SILVA, ocupante da função de Professora – 20 horas, por 01 (um) dia, no 
dia 29/04/2022. – MAIANE VIEL, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, por 02 (dois) dias, a contar do dia 02/05/2022. – JANAINA 
UIARA DE ANDRADE, ocupante da função de Professora – 40 horas, por 03 (três) dias, a contar do dia 02/05/2022, para tratamento de 
saúde de pessoa da família. – MAIARA NUNES DA ROSA, ocupante do cargo de Agente Administrativo, por 01 (um) dia, no dia 02/05/2022, 
para tratamento de saúde de pessoa da família. – PATRICIA SILVEIRA MELO, ocupante do cargo de Professora – 40 horas, por ½ (meio) 
dia, período vespertino do dia 02/05/2022, para tratamento de saúde de pessoa da família.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e produziu seus efeitos legais nas datas mencionadas no artigo 1º desta 
Portaria, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.

GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 462/2022
Publicação Nº 3872007

PORTARIANº 462/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - De acordo com o Processo Seletivo Nº 02/2021, de 10/01/2022, Lei Nº 4.323/2015, Lei Nº 4.324/2015 e Lei N° 4.183/2013; ficam 
concedidas DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS as seguintes pessoas: - CLERIO PACHECO DA SILVA, para exercer a função de Vigia, na E.E.I.M. 
Alcides Zabot, bairro São José, nos finais de semana e feriados, com 40 horas semanais, a contar do dia 02/05/2022, vaga excedente para 
ser exercida aos finais de semana e feriados. – DIEGO DE MACEDO, para exercer a função de Vigia, na E.E.I.M. Alcides Zabot, bairro São 
José, período noturno, com 40 horas semanais, a contar do dia 02/05/2022, vaga excedente em regime de escala 12/36.

Parágrafo Único – As Designações referidas no art. 1º serão regidas pelo Regime Estatutário, podendo os mesmos ser exonerados em qual-
quer tempo por motivos administrativos e/ou de ordem técnica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 02 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 463/2022
Publicação Nº 3872008

PORTARIANº 463/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido FÉRIAS ao servidor: - ITAMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, referente ao 
exercício de 2020/2021, a contar do dia 02/05/2022 à 31/05/2022.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e os seus efeitos retroagem ao dia 02 de maio de 2022, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 03 de maio de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 454/2022
Publicação Nº 3869272

PORTARIANº 454/2022

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam concedidas FÉRIAS aos seguintes servidores: – IARA APARECIDA DE SOUZA HUGEN, ocupante do cargo de Agente de Ser-
viços Gerais, referente ao exercício de 2021/2022, a contar do dia 02/05/2022 à 31/05/2022. – JANI MENSONÇA CASCAES, ocupante do 
cargo de Agente de Serviços Gerais, referente ao exercício de 2020/2021, a contar do dia 02/05/2022 à 31/05/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de
São Joaquim, 02 de maio de 2022.
GIOVANI NUNES
Prefeito Municipal
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São José

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 058/2022
Publicação Nº 3871734

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2022 – PE 011/2022 – Processo 017/2022 – Proc. Adm. 5041/2021 – CONTRATADO: SEBOLD 
COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EQUIPAMENTOS LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FOR-
NECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE SAÚDE, FRALDAS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS 
JUDICIAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 1.752,48 (um mil setecentos e 
cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 29 de MARÇO de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 059/2022
Publicação Nº 3871741

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2022 – PE 011/2022 – Processo 017/2022 – Proc. Adm. 5041/2021 – CONTRATADO: LUCIO JOA-
QUIM ELLER – EPP. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE SAÚDE, 
FRALDAS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 45.512,98 (quarenta e cinco mil quinhentos e doze reais e noventa e oito centavos). DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data 
de Assinatura: 29 de MARÇO de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 060/2022
Publicação Nº 3871745

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2022 – PE 011/2022 – Processo 017/2022 – Proc. Adm. 5041/2021 – CONTRATADO: ICOFA IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS E ABSORVENTES LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS, INSUMOS DE SAÚDE, FRALDAS E FÓRMULAS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VIN-
CULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 14.682,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta e 
dois reais). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. Data de Assinatura: 29 de MARÇO de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 061/2022
Publicação Nº 3871749

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 – PE 011/2022 – Processo 017/2022 – Proc. Adm. 5041/2021 – CONTRATADO: CM HOSPI-
TALAR S.A. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE SAÚDE, FRALDAS 
E FÓRMULAS NUTRICIONAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 361.255,68 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. Data de Assinatura: 29 de MARÇO de 2022.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 075/2022
Publicação Nº 3871452

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: L. MOHR EI-
RELI. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS 
ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 31.450,00 (trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais). DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data de sua assinatura. 
Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 076/2022
Publicação Nº 3871481

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: EUNICE MARIA 
GONÇALVES DE OLIVEIRA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INSTRUMEN-
TOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EDU-
CACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 56.482,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e 
oitenta e dois reais). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados 
a partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 077/2022
Publicação Nº 3871487

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: VFG DISTRI-
BUIDORA LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INSTRUMENTOS MUSI-
CAIS PARA AS ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 35.960,00 (trinta e cinco mil e novecentos e sessenta reais). 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data de 
sua assinatura. Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 078/2022
Publicação Nº 3871492

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: INTERBOOK 
LIVROS LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS 
PARA AS ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 18.520,00 (dezoito mil quinhentos e vinte reais). DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a partir da data de sua assinatura. 
Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 079/2022
Publicação Nº 3871499

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: BECBOOKS 
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SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INS-
TRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 25.240,00 (vinte e cinco mil e duzentos e 
quarenta reais). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, contados a 
partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 080/2022
Publicação Nº 3871504

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2022 – PE 182/2021 – Processo 486/2021 – Proc. Adm. 5195/2021 – CONTRATADO: QUASAR BRA-
SIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS, BRINQUEDOS E INS-
TRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ATIVIDADES EM EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICAS RACIAIS – ERER, DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES 
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. DO VALOR DA ATA: R$ 6.583,50 (seis mil quinhentos e oitenta e três 
reais e cinquenta centavos). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, improrrogáveis, 
contados a partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 11 de Abril de 2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 081/2022
Publicação Nº 3871283

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2022 – PE 020/2022 – Processo 041/2022 – Proc. Adm. 5404/2021 – CONTRATADO: GIRO INDÚS-
TRIA E COMERCIO LTDA. DO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA 
OS ALUNOS (AS), PROFESSORES (AS) E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC”. 
DO VALOR DA ATA: R$ 15.965.136,02 (quinze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e dois centavos). DO 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência da Ata de Registro de Preços será por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data 
de Assinatura: 19 de Abril de 2022.

CONTRATO N° 076/2022
Publicação Nº 3871655

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato/CT: N° 076/2022 – IN 008/2022 – Processo N.º 064/2022 – Proc. Adm. 30207/2022. CONTRATADO: HANNA INSTRUMENTOS 
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. DO OBJETO: “INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HANNA 
INSTRUMENTOS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE REAGENTE EM PÓ CLORO LIVRE A SER UTILI-
ZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ/SC”. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. DO VALOR: R$ 1.223,00 (um mil duzentos 
e vinte e três reais). Data de Assinatura: 11 de ABRIL de 2022.

DECRETO Nº 16407/2022
Publicação Nº 3871924

DECRETO Nº 16407/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com o artigo 31 da Lei Municipal 6.107 de 22 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), referente à 
dotação consignada no Orçamento do Município de São José, a seguir especificada:

02.00 – SECRETARIA DA CASA CIVIL
02.01 – SECRETARIA DA CASA CIVIL
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02.01.04.122.105.2.002 – Manutenção da Secretaria da Casa Civil

28 – 3.3.90.39.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios .......................................................................... R$ 224.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 224.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ..................................... R$ 224.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Especial, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, 
correrão à conta do Superávit Financeiro dos Recursos Próprios, apurados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, consignados no 
Orçamento vigente com o código 80.

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

Paço Municipal em São José (SC), 19 de abril de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 16416/2022
Publicação Nº 3871926

DECRETO Nº 16416/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com o artigo 31 da Lei Municipal 6.107 de 22 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinq-enta mil reais), referente à dotação 
consignada no Orçamento do Município de São José, a seguir especificada:

09.00 – SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
09.01 – SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

09.01.06.183.110.2.131 – Manutenção da Secretaria de Segurança, Defesa Social e
Trânsito

422 – 3.3.90.39.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios .......................................................................... R$ 250.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 250.000,00
Total do Órgão ........................................................................... R$ 250.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ..................................... R$ 250.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, 
correrão à conta da anulação da importância de R$ R$ 250.000,00 (duzentos e cinq-enta mil reais) na dotação consignada no Orçamento 
do Município de São José, a seguir especificada:

12.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
12.01 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

12.01.15.452.115.2.056 – Manutenção dos Cemitérios Municipais

589 – 3.3.90.39.00.00.0080 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios .......................................................................... R$ 250.000,00
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 250.000,00
Total do Órgão ........................................................................... R$ 250.000,00
Total da Anulação ...................................................................... R$ 250.000,00

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

Paço Municipal em São José (SC), 28 de abril de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 16417/2022
Publicação Nº 3871930

DECRETO Nº 16417/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com da Lei Municipal 6.125 de 22 de abril de 2022,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 6.885.300,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e 
trezentos reais), referente às dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.103.1.043 – Aquisição de Veículos – Transporte Escolar – Ensino
Fundamental

129 – 4.4.90.52.00.00.0081 – Equipamentos e Material Permanente,
Recursos Ordinários – Educação ............................................. R$ 654.800,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 654.800,00

08.01.12.361.0103.2.031 – Manutenção do Ensino Fundamental

192 – 3.3.90.36.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 71.000,00
188 – 3.3.90.32.00.00.0081 – Material de Distribuição Gratuita,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 2.166.000,00
206 – 4.4.90.52.00.00.0081 – Equipamentos e Material Permanente,
Recursos Ordinários – Educação ............................................. R$ 884.500,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 3.121.500,00

08.01.12.365.103.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Creche

298 – 3.3.90.39.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 3.000.000,00
292 – 3.3.90.32.00.00.0081 – Material de Distribuição Gratuita,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 109.000,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 3.109.000,00
Total do Órgão .............................................................. R$ 6.885.300,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ....................... R$ 6.885.300,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, 
correrão à conta da anulação da importância de R$ 6.885.300,00 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais) nas do-
tações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.0103.1.041 – Implantação, Reforma, Ampliação e Equipamentos
para Unidades Escolares

124 – 4.4.90.51.00.00.0081 – Obras e Instalações,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 2.534.683,00
120 – 3.3.90.39.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação ............................................... R$ 20.000,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 2.554.683,00

08.01.12.361.0103.2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

146 – 3.3.90.39.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação ............................................... R$ 71.000,00
152 – 3.3.90.39.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 1.000.000,00
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Total desta Atividade ......................................................... R$ 1.071.000,00

08.01.12.361.0103.2.031 – Manutenção do Ensino Fundamental

186 – 3.3.90.30.00.00.0081 – Material de Consumo,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 1.000.000,00

196 – 3.3.90.39.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação .......................................... R$ 1.000.000,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 2.000.000,00

08.01.12.365.103.2.039 – Manutenção da Educação Infantil – Creche

306 – 4.4.90.52.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação ............................................. R$ 500.000,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 500.000,00

08.01.12.365.103.2.508 – Manutenção da Educação Infantil – Pré-Escola

335 – 4.4.90.52.00.00.0081 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Educação ............................................. R$ 500.000,00
328 – 3.3.90.30.00.00.0081 – Material de Consumo,
Recursos Ordinários – Educação ............................................. R$ 259.617,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 759.617,00
Total do Órgão .............................................................. R$ 6.885.300,00
Total da Anulação ......................................................... R$ 6.885.300,00

Art. 3º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), referente à 
dotação consignada no Orçamento do Município de São José, a seguir especificada:

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.103.1.175 – Implantação, Reforma, Ampliação de Ginásios e Quadras de Esportes – Educação

130 – 4.4.90.51.00.00.0006 – Obras e Instalações,
Recursos da Contribuição ao Salário Educação ....................... R$ 1.300.000,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 1.300.000,00
Total do Órgão .............................................................. R$ 1.300.000,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ....................... R$ 1.300.000,00

Art. 4º Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 3º deste Decreto, 
correrão à conta do Superávit Financeiro dos Recursos da Contribuição ao Salário Educação, apurado no Balanço Patrimonial do exercício 
de 2021, consignado no Orçamento vigente com o código 06.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 28 de abril de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 16418/2022
Publicação Nº 3871934

DECRETO Nº 16418/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com da Lei Municipal 6.128 de 22 de abril de 2022,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 2.370.628,00 (dois milhões, trezentos e setenta mil e seiscentos 
e vinte e oito reais), referente às dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:
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25.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.301.102.2.531 – Ações de Atenção Básica

982 – 4.4.90.51.00.00.0082 – Obras e Instalações,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................. R$ 559.451,00
984 – 4.4.90.52.00.00.0082 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................ R$ 752.246,00
975 – 3.3.90.39.00.00.0138 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos do SUS – União ...................................................... R$ 400.000,00
Total desta Atividade ......................................................... R$ 1.711.697,00

25.01.10.302.0102.2.537 – Ações de Atenção Especializada

1033 – 4.4.90.52.00.00.0082 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................. R$ 569.779,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 569.779,00

25.01.10.305.0102.2.543 – Ações da Vigilância Epidemiológica

1119 – 4.4.90.52.00.00.0082 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................... R$ 15.024,00
Total desta Atividade .............................................................. R$ 15.024,00

25.01.10.122.0102.2.545 – Administração Geral da Saúde

957 – 4.4.90.52.00.00.0082 – Equipamentos e Material Permanente,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................... R$ 74.128,00
Total desta Atividade .............................................................. R$ 74.128,00
Total do Órgão .............................................................. R$ 2.370.628,00
Total do Crédito Adicional Suplementar ........................ R$ 2.370.628,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, 
correrão à conta da anulação da importância de R$ 2.370.628,00 (dois milhões, trezentos e setenta mil e seiscentos e vinte e oito reais) nas 
dotações consignadas no Orçamento do Município de São José, a seguir especificadas:

25.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.301.102.2.531 – Ações de Atenção Básica

969 – 3.3.90.32.00.00.0138 – Material de Distribuição Gratuita,
Recursos do SUS – União .....................................................R$ 100.000,00
983 – 4.4.90.51.00.00.0138 – Obras e Instalações,
Recursos do SUS – União ...................................................... R$ 100.000,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 200.000,00

25.01.10.302.0102.2.537 – Ações de Atenção Especializada

1025 – 3.3.90.39.00.00.0082 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................. R$ 951.177,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 951.177,00

25.01.10.301.102.2.554 – Fornecimento de Fraldas Geriátricas e Outros

1009 – 3.3.90.32.00.00.0082 – Material de Distribuição Gratuita,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................. R$ 719.451,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 719.451,00

25.01.10.302.102.2.556 – Ações de Internação Judicial

1073 – 3.3.90.39.00.00.0082 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos Ordinários – Saúde ................................................. R$ 300.000,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 300.000,00

25.01.10.302.102.2.570 – Centro de Referencia do Autista

1074 – 3.3.90.39.00.00.0138 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
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Recursos do SUS – União ...................................................... R$ 200.000,00
Total desta Atividade ........................................................... R$ 200.000,00
Total do Órgão ............................................................. R$ 2.370.628,00
Total da Anulação ......................................................... R$ 2.370.628,00

Art. 3º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar, na importância de R$ 390.800,00 (trezentos e noventa mil e oitocentos reais), refe-
rente à dotação consignada no Orçamento do Município de São José, a seguir especificada:

25.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

25.01.10.302.0102.2.538 – Ações do Centro de Especialidades Odontológicas –
CEO

1038 – 3.3.90.39.00.00.0138 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
Recursos do SUS – União ...................................................... R$ 390.800,00
Total desta Atividade ............................................................ R$ 390.800,00
Total do Órgão ................................................................ R$ 390.800,00
Total do Crédito Adicional Suplementar… ....................... R$ 390.800,00

Art. 4º Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 3º deste Decreto, 
correrão à conta do Superávit Financeiro dos Recursos do SUS - União, apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, consignado 
no Orçamento vigente com o código 138.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal em São José (SC), 28 de abril de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 16419/2022
Publicação Nº 3871937

DECRETO Nº 16419/2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, da Lei Orgânica Municipal, e em confor-
midade com o artigo 32 da Lei Municipal 6.107 de 22 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Especial, na importância de R$ 201.415,40 (duzentos e um mil, quatrocentos e quinze reais e qua-
renta centavos), criando, no Orçamento do Município de São José, nova Classificação Orçamentária, a seguir especificada:

08.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.0103.2.031 – Manutenção do Ensino Fundamental

4.4.90.52.00.00.0116 – Equipamentos e Material Permanente,
Recursos da E. P. Estadual 353/21 ................................................... R$ 201.415,40
Total desta Atividade ...................................................................... R$ 201.415,40
Total do Órgão ........................................................................... R$ 201.415,40
Total do Crédito Adicional Especial ............................................ R$ 201.415,40

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Especial, aberto na forma disposta no artigo 1º deste Decreto, cor-
rerão à conta do Superávit Financeiro dos Recursos da Emenda Parlamentar Estadual 353/21, de Autoria do Deputado Ismael dos Santos, 
apurados no Balanço Patrimonial do exercício de 2021, consignados no Orçamento vigente com o código 116.

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

Paço Municipal em São José (SC), 28 de abril de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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GERVÁSIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR
Secretário de Finanças

DECRETO Nº 16421/2022
Publicação Nº 3870506

DECRETO Nº 16421/2022

ENQUADRA POR TRANSFORMAÇÃO OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 62, IV, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 57 
da Lei Complementar nº 54/2011.
CONSIDERANDO a Ação Judicial nº 5023784-45.2021.8.24.0064 proposta pela servidora TANIA REGINA DE OLIVEIRA em face do Município 
que transitou em julgado em 1º de Novembro de 2021.
DECRETA:
Art. 1º - Fica a servidora TANIA REGINA DE OLIVEIRA, admitida para exercer a função de Auxiliar de Enfermagem da Família, enquadrada 
por transformação de regime no cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem da Família – nível I, referência F, com carga horária 
de 40 horas semanais, passando a gerir-se pelo regime estatutário, mantida a mesma lotação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2012.

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

Paço Municipal em São José (SC), 29 de abril de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16422/2022
Publicação Nº 3870510

DECRETO Nº 16422/2022

ALTERA O DECRETO Nº 14.802, DE 29 DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º O artigo 4º, inciso I, alínea p, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.4º A Comissão será composta pelos seguintes representantes:

I – Representantes do Poder Público:

[...]

p) Giselle Barbosa - Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Trânsito.”

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

Paço Municipal em São José (SC), 29 de abril de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16424/2022
Publicação Nº 3870519

DECRETO Nº 16424/2022
ALTERA O DECRETO 15158/2021 QUE NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD, NO 
PERÍODO DE 2021 a 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, e
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DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o inciso VII do art. 1º do Decreto 15158/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

”Art. 1º - .......................................................................................

[...]

VII – REPRESENTANTE DO CORPO DOCENTE OU DISCENTE DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

a) Titular: Círio Vandresen;
b) Suplente: Maria Marta de Salete Poffo.

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

Paço Municipal em São José (SC), 29 de abril de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16444/2022
Publicação Nº 3871666

DECRETO Nº 16444/2022

REVOGA O DECRETO Nº 16086/2022 QUE EXONEROU, A PEDIDO, SERVIDOR DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, IV da Lei Orgânica Municipal, e

Considerando o Processo Administrativo N.º 30454/2022, onde a servidora requer reconsideração do pedido de exoneração;
Considerando o Parecer N.º 0165/2022 da Procuradoria-Geral do Município, constante em fls. 13 a 18 do Processo Administrativo N.º 
30454/2022;
Considerando o Memorando N.º 237/2022, da Secretaria de Administração,

DECRETA:
Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 16086/2022 que exonerou a pedido, a servidora YASMIM ISABELE DA SILVA, matrícula 428715-0, do 
cargo de provimento efetivo de Professor Mensalista, com uma carga horária semanal correspondente a 40 horas, com exercício de suas 
funções junto ao Centro de Educação Infantil Professora Ana Sperandio Battisti.

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

Paço Municipal em São José (SC), 02 de maio de 2022
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16446/2022
Publicação Nº 3870049

DECRETO Nº 16446/2022
EXONERA SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora NORMA WARMLING do cargo de Secretária de Assistência Social – SM, com lotação na Se-
cretaria de Assistência Social.

Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal em São José (SC), 03 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 16448/2022
Publicação Nº 3871667

DECRETO Nº 16448/2022
EXONERA SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada a servidora JOYCE WOLFF do cargo de Assessor Administrativo I - CCM-1, com lotação na Secretaria de Assistência 
Social.

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

Paço Municipal em São José (SC), 03 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16449/2022
Publicação Nº 3871669

DECRETO Nº 16449/2022
NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado PAULO SERGIO FERMINIO para exercer o cargo Assessor Administrativo I – CCM-1, com lotação na Secretaria de 
Assistência Social.

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

Paço Municipal em São José (SC), 03 de maio de 2022.

DECRETO Nº 16450/2022
Publicação Nº 3871672

DECRETO Nº 16450/2022
EXONERA SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a servidora RENATA DE OLIVEIRA BRANCO do cargo de Assessor Administrativo II - CCM-2, com lotação 
na Procuradoria-Geral do Município.

Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal em São José (SC), 03 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16451/2022
Publicação Nº 3871673

DECRETO Nº 16451/2022
NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada RAQUEL SCHMIDT DE SOUZA para exercer o cargo Assessor Administrativo II – CCM-2, com lotação na Procurado-
ria-Geral do Município.

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

Paço Municipal em São José (SC), 03 de maio de 2022.
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022/SAS/PMSJ
Publicação Nº 3871889

CREDENCIAMENTO nº 001/2022/SAS/PMSJ

CREDENCIAMENTO para Acolhimento de idosos e adultos com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do 
uso de substâncias psicoativas, pessoas com deficiências físicas temporárias ou definitivas, de diferentes graus de dependência, decorrente 
de demandas judiciais ou não, com vínculos familiares e/ou comunitários fragilizados e/ou rompidos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José - SAS, com sede na Avenida Acioni Souza Filho, n° 403, Centro – São José/SC, 
torna público aos interessados no EDITAL DE CREDENCIAMENTO de Entidades para Acolhimento de idosos, adultos com comorbidades, 
doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, pessoas com deficiências físicas temporárias ou 
definitivas, de diferentes graus de dependência, decorrente de demandas judiciais ou não, com vínculos familiares e/ou comunitários fragili-
zados e/ou rompidos, que sigam o regulamento técnico definido na RDC 283/2005, com interesse em participar de forma complementar do 
Sistema Único de Assistência Social do Município de São José, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas neste Edital, 
com integral sujeição aos artigos 37, 194 a 203 da Constituição Federal/88; Lei Nº. 8.742/93; Lei nº 8.666/93 e suas alterações; Resolução 
CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012, Resolução CNAS Nº 269, de 13 de dezembro de 2006, demais legislações aplicáveis,

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente edital de credenciamento compreende a seleção e eventual contratação de clínicas especializadas e residências 
geriátricas contempladas no regulamento técnico definido na RDC 283/2005, no acolhimento de pessoas idosas, adultas com: comorbida-
des, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, bem como pessoas com deficiência, com 
ou sem suporte familiar, em regime de internação, de ambos os sexos, de caráter voluntário, involuntário ou compulsório, advindos ou não 
de decisão judicial.

1.2. O Termo de Referência (Anexo I) apresenta de forma detalhada a necessidade e as áreas de interesse da Secretaria Municipal de As-
sistência Social.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O presente termo de referência tem por objetivo atender precipuamente as demandas judiciais, as quais determinam o acolhimento 
dos mencionados usuários em instituição adequada ao atendimento de suas necessidades de vida, bem como os encaminhamentos reali-
zados pelos serviços de acompanhamento da rede socioassistencial do município, que sejam estranhos ao objeto das atuais parcerias, via 
chamamento público.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, art. 37, 203 e 204;
Lei nº 8.742/1993, art. 27 e seguintes;
Lei nº 8.666/1993 e alterações;
Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012;
Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006;
Resolução n.º 283 de 26 de setembro de 2005;
Lei nº 10.741, de. 1º de outubro de 2003;
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
Instrução Normativa nº 77, de 21 de Janeiro de 2015.

4. DA INSCRIÇÃO NO CREDENCIAMENTO

4.1. O local de entrega dos envelopes contendo os documentos será na Prefeitura Municipal de São José/SC, Secretaria de Assistência So-
cial, 2º andar, sita Av. Acioni Souza Filho, 403, Centro - São José/SC - CEP 88.103-790.
4.2. Após análise conduzida pela Comissão de Seleção, estarão aptas as empresas que cumprirem todas as exigências contidas no presente 
instrumento convocatório e seus anexos.

4.3. Os interessados em atender o chamamento do credenciamento, poderão ter acesso aos modelos e anexos, no endereço eletrônico: 
www.pmsj.sc.gov.br.

4.4. Este edital ficará aberto até dia 29/12/2023, podendo os interessados credenciarem-se a qualquer tempo.

4.5. Nada impede que, a critério da gestão e a qualquer tempo, seja realizado novo Credenciamento para os procedimentos constantes no 
objeto deste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e qualificação técnica constante no item 6, 7 e 8 em envelope 
fechado dirigido à:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC

http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true#/visualizar/27647
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true#/visualizar/27647
http://www.pmsj.sc.gov.br/
http://www.pmsj.sc.gov.br/
http://www.pmsj.sc.gov.br/
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A/C: COMISSÃO DE SELEÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CREDENCIAMENTO Nº 02/2021/SAS/PMSJ

GRUPO: XXXX

5.1.1. Local do Credenciamento: Prefeitura Municipal de São José/SC, Setor de Compras da Secretaria Municipal de Assistência Social, sita 
Av. Acioni Souza Filho, 403 Centro - São José/SC - CEP 88.103-790, 2º Andar, no período de 01/04/2022 até 30/04/2022, no horário das 
08h00 às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.

5.1.2. A empresa deverá indicar no envelope para qual grupo, conforme item 3. do Termo de Referência, estará interessada em creden-
ciar-se.

5.1.3. A empresa interessada em credenciar-se em mais de um grupo deverá encaminhar um envelope contendo as documentações neces-
sárias para cada inscrição.

5.2. A empresa interessada em se credenciar, que tenha entregue o envelope com a documentação exigida, será informada da data de 
abertura e conferência do mesmo para que, caso queira, possa participar da sessão.
5.2.1. A empresa deverá encaminhar um endereço eletrônico válido bem como um telefone de contato para atendimento do item 5.2.

5.3. O envelope deve ser, branco ou pardo e entregue hermeticamente fechado de forma a não permitir a visualização de seu conteúdo, 
com a descrição citada no item 5.1.

6. DA HABILITAÇÃO

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1.1. Documentos

I - Cédula de identidade, do representante legal;
II - Registro comercial, no caso de empresa individual;
III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autoriza-
ção para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
VI - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
VII - Comprovante de endereço;
VIII - Inscrição Municipal no município sede da empresa;
IX - Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos emitidos pelo Ministério da Saúde na forma do decreto n.º 8242, de 23/05/14, somente 
para as entidades designadas como Filantrópicas, Sem Fins Lucrativos, Beneficentes ou Sem Fins Econômicos.

6.2. HABILITAÇÃO TÉCNICA

6.2.1. Documentos:

I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação (Anexo V);

6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1. Documentos:

I - Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal;
II - Certidão Negativa de Débitos Tributários Estadual;
III - Certidão Negativa de Débitos Tributários Federal;
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
V - Certidão de Regularidade Fiscal - FGTS;
VI - Certidão Negativa de Falência e Concordata;

7. DA QUALIFICAÇÃO

I - Registro ou Inscrição da instituição no respectivo conselho regional de classe e o certificado de regularidade funcional do estabelecimento 
junto ao conselho regional de classe do qual o responsável técnico faz parte;
II - Comprovante de cadastramento no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES); e Relação nominal dos profissionais que 
compõem a equipe técnica do prestador, informando: nome, CPF, cargo, função, carga horária semanal, número com cópia de inscrição no 
respectivo Conselho Profissional, quando for o caso (Anexo II);
III - A empresa deverá demonstrar o vínculo de trabalho dos profissionais mediante a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho ou 
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Ficha de Registro de Funcionários ou Instrumentos societários, em caso de sócio e/ou Diretor, ou Contrato de Prestação de Serviços, con-
tendo carga horária dos profissionais.
IV - Cópia do RG, CPF e Certificado no respectivo Conselho de Classe do responsável técnico pelo serviço;
V Declaração de que a empresa atende aos requisitos constantes da RDC nº 283 de 26 de setembro de 2005, contendo o quantitativo de 
dormitórios para uma, duas ou mais pessoas, quantitativo de banheiros, quantitativo de sala de atividades e quantitativo de sala de apoio 
individual (Anexo IV).

8. OUTROS DOCUMENTOS

I - Alvará Sanitário Atualizado, expedido pelo órgão estadual ou municipal, responsável pelo controle sanitário do comércio dos serviços 
prestados pelo interessado, em conformidade com objeto do contrato social e compatível com o objeto deste Credenciamento;
II - Alvará de Funcionamento Atualizado;
III - Declaração emitida pela empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz). (Anexo III).
IV - Documento explicitando o perfil da clínica, suas especialidades de tratamento, instalações, dias e horários de atendimento, resumo dos 
procedimentos do serviço de tratamento (processo de admissão, programa terapêutico, rotina de funcionamento e tratamento definindo 
atividades obrigatórias e opcionais, etc.), além de indicar quantas vagas tem de disponibilidade, bem como, indicando para qual grupo 
conforme item 3. do Termo de Referência;

9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E OBRIGAÇÕES DOS CONTRATADOS

9.1. Os interessados em participar deste Edital deverão possuir capacidade instalada de estrutura física com acessibilidade para realizar 
obrigatoriamente o acolhimento do público alvo, idosos, adultos com comorbidades, doenças, transtornos mentais decorrentes do uso de 
substâncias psicoativas, bem como pessoas com deficiências temporárias ou definitivas, oferecendo aos usuários atendimentos condizentes 
às suas necessidades de saúde, inclusive na administração de medicamentos, acompanhamento em sessões multiprofissionais, consultas 
ambulatoriais e procedimentos médicos.

9.2. Poderão participar os prestadores de serviços com sede num raio de 100km do município de São José/SC.

9.3. O serviço deverá ser iniciado e executado imediatamente após a assinatura e publicação do Contrato.

9.4. A capacidade instalada total do prestador, bem como a proposta de oferta de vagas para o SUAS, deverá ser informada através de um 
quadro descritivo, conforme modelo no Anexo VI.

9.5. A entidade credenciada não poderá fazer qualquer distinção entre o atendimento destinado aos acolhidos do SUAS e os demais aco-
lhidos atendidos pelo prestador.

9.6. A entidade credenciada não poderá efetuar cobrança de qualquer valor excedente para os procedimentos constantes neste edital, dos 
acolhidos ou de seus responsáveis, acarretará na imediata rescisão do contrato e sujeição de Declaração de Inidoneidade e Responsabili-
zação Civil e Criminal.

9.7. A entidade credenciada deverá manter-se, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar ao contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato e dos serviços prestados.

9.8. Exclusivamente à Contratada caberá a responsabilidade pelo provimento e custos relativos aos insumos/recursos materiais necessários 
à realização dos procedimentos objeto deste Edital de Chamada Pública.

9.9. É vedada a cobrança de procedimento que não tenha sido realizado pela contratada.

9.10. É vedada a transferência a outrem das obrigações assumidas no contrato, salvo autorização, por escrito, da SAS/SJ, desde que dentro 
dos limites da Lei 8666/93, sob pena de rescisão do contrato.

9.11. A Contratada responderá exclusiva e integralmente pela utilização de pessoal para a execução do objeto contratado, incluídos os en-
cargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma 
hipótese poderão ser transferidos para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

9.12. A composição de quadro de profissionais necessários para a execução dos procedimentos deverá ser mantida durante toda a vigência 
do contrato, não sendo permitida a inexecução do objeto do contrato por falta de recursos humanos.

9.13. A Contratada ficará sujeita à Auditoria da SAS/SJ durante a vigência do Contrato e deverá disponibilizar para consulta pela SAS/SJ, pelo 
período legal de guarda de prontuário, todas as informações de procedimentos por ela realizados dos acolhidos por este credenciamento.
9.14. A entidade credenciada deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à Secretaria de Assis-
tência Social de São José ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou estranhos.

9.15. A entidade credenciada deverá oferecer ao usuário os recursos necessários ao seu atendimento.

9.16. A entidade credenciada deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, para prestação de atendimentos aos usuários do SUAS, todos 
os serviços, objeto deste credenciamento, obedecendo ao Princípio da universalização dos direitos sociais.
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9.17. A entidade credenciada deverá atender usuários com dignidade e respeito de modo igualitário, mantendo-se sempre a qualidade dos 
serviços prestados, de acordo com o que preconiza as normas do SUAS e, em especial, seguir as diretrizes da Política Nacional de Assistência 
Social -PNAS.

9.18. A entidade credenciada deverá afixar em local visível uma placa contendo as informações referente ao processo de acolhimento, com 
o layout aprovado pela Secretaria:
Número do Credenciamento
Nome do Município de São José/SC
Tipo do Serviço Prestado

9.19. A entidade credenciada deverá manter as dependências em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento.

9.20. A entidade credenciada deverá fornecer ao usuário ou ao seu responsável, relatório do atendimento prestado, onde conste, também, a 
inscrição. “Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições sociais, sendo expressamente vedada 
à cobrança, diretamente do usuário, de qualquer valor, a qualquer título”.

9.21. A entidade credenciada deverá manter cadastro dos usuários sempre atualizado, assim como prontuário dos pacientes e arquivos 
médicos, que permitam acompanhamento, monitoramento e supervisão dos serviços.

9.22. A entidade credenciada deverá deverá justificar ao usuário ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando 
da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste contrato;

9.23. A entidade credenciada deverá não poderá utilizar e nem permitir que terceiros utilizem usuários para fins de experimentação;

9.24. A entidade credenciada deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar os serviços de saúde ofertados, salvo nos casos 
de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

9.25. A CONTRATADA estará submetida às novas legislações pertinentes editadas pelo Sistema Único de Assistência Social e/ou pelo Gestor 
local de saúde;

9.26. Os serviços contratados deverão estar de acordo com os critérios estabelecidos no Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 
Assistência Social— PNAS;

9.27. A entidade credenciada deverá garantir o acesso do Conselho de Assistência Social, bem como da alta complexidade, ao serviço con-
tratado no exercício de seu poder de fiscalização;

9.28. A entidade credenciada deverá cumprir os critérios e as atribuições definidos no Manual de Normas Técnicas para Serviços de Reabi-
litação em Deficiência Mental e/ou Autismo do Estado de Santa Catarina.

9.29. São vedadas as participações de prestadores em consórcio.

10. DO DESCREDENCIAMENTO

10.1. Para a entidade descredenciar-se deverá encaminhar ofício para a Secretaria de Assistência Social, alta complexidade, informando o 
interesse em descredenciar-se, desde que encaminhado com 30 dias de antecedência.

10.2. A Secretaria disporá de 30 dias para realocar os respectivos acolhidos, quando houver.

11. NÃO PODERÃO SE CREDENCIAR

11.1. Aqueles que deixarem de cumprir qualquer item deste Edital;

11.2. Prestadores declarados inidôneos por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
Distrito Federal;

11.3. Os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III, do art. 87, da Lei nº 8.666/93.

11.4. Pessoas Físicas.

12. DAS VISTORIAS TÉCNICAS

12.1. A equipe de alta complexidade realizará visitas técnicas, bem como monitoramento nas instalações de todos os interessados, inde-
pendente de prévio agendamento, a qualquer momento, mesmo após a assinatura do contrato, para verificação da capacidade instalada e 
as reais condições de atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
12.2. As vistorias serão realizadas a qualquer momento, a critério da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Comissão de avaliação 
deste edital.
12.3. Todo prestador auditado pela Secretaria Municipal de Assistência Social deverá:
12.3.1. Disponibilizar local para os auditores;
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12.3.2. Responder relatório no tempo solicitado pela auditoria;
12.3.3. Disponibilizar documentação solicitada pela auditoria.
13. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

13.1. Serão selecionados os prestadores que atenderem a todas as exigências do presente edital e obtiverem declaração de não objeção à 
assinatura do contrato expedida pela Comissão após a realização da vistoria técnica.

13.2. As entidades credenciadas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação, conforme critérios abaixo:

Critério Condição Pontuação

Infraestrutura

Dormitórios para uma pessoa conforme RDC 4 pontos por dormitório

Dormitórios para duas a quatro pessoas, conforme RDC 1,5 pontos por dormitório

Banheiros conforme RDC 1,5 pontos por banheiro

Sala de Atividades para no mínimo 15 residentes 1,5 pontos por Sala

Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar 1,5 pontos por Sala

Recursos Humanos

Psicóloga - mínimo 30h 2,0 pontos por profissional

Assistente Social - mínimo 30h 2,0 pontos por profissional

Fisioterapeuta - mínimo 30h 2,0 pontos por profissional

Terapeuta Ocupacional 2,0 pontos por profissional

Profissional para atividades de Lazer com formação de nível superior para 
cada 40 2,0 pontos por profissional

Um cuidador para cada 20 usuários em Grau de dependência I 2,0 pontos por profissional

Um cuidador para cada 10 usuários em Grau de dependência II 2,0 pontos por profissional

Um cuidador para cada 06 usuários em Grau de dependência III 2,0 pontos por profissional

Um profissional de limpeza para cada 100m2 de área interna 2,0 pontos por profissional

Um cozinheiro para cada 20 usuários 2,0 pontos por profissional

13.2.1. Infraestrutura:

a) Dormitórios de 01 pessoa possuindo área mínima de 7,50 m2, incluindo área para guarda de roupas e pertences do residente, dotados 
de luz de vigília e campainha de alarme. (4 pontos para cada dormitório);

b) Dormitórios de 02 a 04 pessoas possuindo área mínima de 5,50m2 por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences dos 
residentes, dotados de luz de vigília e campainha de alarme, distância mínima de 0,80 m entre duas camas e 0,50m entre a lateral da cama 
e a parede paralela. (1,5 pontos para cada dormitório);

c) Banheiro possuindo área mínima de 3,60 m2, com 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, não sendo permitido qualquer desnível em forma de 
degrau para conter a água, nem o uso de revestimentos que produzam brilhos e reflexos. (1,5 pontos para cada banheiro);

d) Sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com área mínima de 1,0 m2 por pessoa. (1,5 pontos para cada sala);
e) Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar com área mínima de 9,0 m2. (1,5 pontos para cada sala);

13.2.2. Equipe multiprofissional:

13.2.2.1. Composição de equipe multiprofissional, além do especificado na RDC nº283, com vínculo formal de trabalho, com profissionais 
devidamente inscritos no seu respectivo Conselho de Classe, que garantam a realização das seguintes atividades:

a) Psicóloga: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profissional);

b) Assistente Social: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profis-
sional);

c) Fisioterapeuta: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profissional);
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d) Terapeuta Ocupacional: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 06 horas semanais (2 pontos para cada 
profissional);

e) Atividades de Lazer: um profissional com formação de nível superior para cada 40 usuários, com carga horária de 06 horas por semana. 
(2 pontos para cada profissional);

f) Grau de Dependência I: um cuidador ou um técnico de enfermagem para cada 20 usuários, ou fração, com carga horária de 8 horas/
dia; - (2 pontos para cada profissional);

g) Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 usuários, ou fração, por turno; (2 pontos para cada cuidador);

h) Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 usuários, ou fração, por turno; (2 pontos para cada cuidador);

i) Serviço de limpeza: um profissional para cada 100m2 de área interna ou fração por turno diariamente, incluindo finais de semana. (2 
pontos para cada profissional);

j) Serviço de alimentação: um profissional para cada 20 usuários, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas. (2 pontos para cada 
profissional);
k) Serviço de lavanderia: um profissional para cada 30 usuários, ou fração, diariamente, incluindo finais de semana. (2 pontos para cada 
profissional).

13.3. Em caso de empate na pontuação geral, terá prioridade a entidade com maior pontuação na soma dos itens 13.2.1, persistindo em-
pate terá prioridade a entidade com maior pontuação na soma dos itens 13.2.2, persistindo empate, terá prioridade a entidade com maior 
tempo de CNPJ.

13.4. Condições de acessibilidade de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários.

13.5. Disposição de espaço físico condizente com a proposta do local. No que concerne às limitações, busca-se o limite máximo de quatro 
pessoas por quarto, conforme orientação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e da RDC 283/2005.

14. DO CONTRATO

14.1. Os prestadores selecionados serão chamados para assinatura do contrato, cuja minuta segue no Anexo VII deste Edital, conforme 
necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Assistência Social, momento em que tomarão conhecimento do seu teto financeiro.

14.2. A vigência do serviço contratado será de 12 meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, 
conforme previsto no art. 57, inciso II da lei 8.666/1993.

14.3. Em caso de desistência de algum prestador selecionado, o seu teto financeiro será redistribuído entre os demais interessados aptos 
a contratar.

14.4. A assinatura do contrato e a distribuição do teto financeiro ficarão a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

14.5. A distribuição de cotas conforme o teto financeiro se dará em razão da disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a qual deverá ser cumprida em sua integralidade durante toda a vigência do contrato.

14.6. No momento da assinatura do contrato, caso não haja aceitação do prestador selecionado, deverá ser assinado Termo de Desistência.

14.7. A fiscalização do contrato será exercida pela servidora Francine Valente Favaretto – matrícula 248536-0 e Suplente do contrato será a 
servidora Lais Santos Silva – matrícula n° 430092-0.

15. DA RESCISÃO

15.1. Será rescindido o contrato se a clínica/ILPI não cumprir, de forma satisfatória, as avenças estabelecidas no contrato consubstanciado 
nas características básicas do atendimento definido neste edital e seus apensos, ficando garantido o direito ao contraditório e a ampla 
defesa.

a) Atender o acolhido de forma discriminatória prejudicial;
b) Exigir caução para atendimento do acolhido;
c) Cobrar diretamente do acolhido ou de seus familiares qualquer valor referente ao serviço prestado a título de complementação de pa-
gamento;
d) Agir comprovadamente de má-fé, com dolo ou fraude, causando prejuízos aos beneficiários;
e) Deixar de comunicar, previamente, a prefeitura - Alta Complexidade da Secretaria de Assistência Social - alteração dos dados dos aco-
lhidos;
f) Deixar de atender o acolhido alegando atraso no recebimento dos valores já faturados;
g) Coibir a entrada de servidores na Instituição na realização do Monitoramento e Avaliação do Funcionamento ao acolhido.

16. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DO PAGAMENTO
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16.1 A contratada apresentará mensalmente à contratante, a produção dos serviços realizados por meio de relatório devidamente assinado 
pelo responsável, o qual deverá ser entregue fisicamente ou enviado por e-mail para alta.sas@pmsj.sc.gov.br.

16.2 A contratante, após conferência e certificação da Nota Fiscal, efetuará o pagamento através de crédito bancário, em até 30 (trinta) dias, 
a contar da data de liquidação da respectiva Nota Fiscal pela SAS/SJ (Secretaria Municipal de Assistência Social de São José), com o mesmo 
CNPJ e Razão Social apresentados para a habilitação e proposta, desde que comprovada à regularidade da situação fiscal do proponente.

16.3 As notas deverão ser entregues até o terceiro dia útil de cada mês.

16.4 O atraso na entrega da nota fiscal acarretará o adiamento do prazo de pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo qual-
quer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. Os recursos relativos às contratações que poderão advir deste credenciamento serão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
ORÇAMENTO PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO/ITEM
Fundo Municipal de Assistência Social – Fonte 80 2.085 3.3.90.39.00.00.00.80

17.2. Observado o princípio da anualidade, os recursos orçamentários serão objeto de reserva em cada processo de contratação.

17.3. A execução dos valores se dará mediante disponibilidade orçamentária.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A SAS poderá utilizar imagens dos contratados, relatórios, produções intelectuais afins ao projeto e qualquer outro material produzido, 
no todo ou em parte, por tempo indeterminado, para fins de divulgação do projeto, disseminação dos métodos e estratégias, publicação em 
mídias impressas e digitais, exposições, independentemente de qualquer formalização e/ou remuneração.

18.2. O resultado final da Comissão de Avaliação e Seleção será irrevogável.

18.3. A simples inscrição no presente edital presume o conhecimento e a tácita aceitação de todos os seus itens e anexos. O candidato não 
poderá alegar o seu desconhecimento.

18.4. O candidato deverá ter ciência que poderá atender a mais de um serviço da SAS durante o período de vigência do contrato.

18.5. A SAS reserva-se o direito de executar as oficinas propostas nos Serviços em partes ou no todo, bem como anular parcial e/ou total-
mente o presente edital a qualquer tempo, em defesa de seus interesses.

18.6. Os casos omissos relativos ao presente edital serão resolvidos pela Secretária Municipal de Assistência Social de São José, ouvidas as 
áreas competentes.

19. DA DISTRIBUIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
19.1. Terão preferência de contratação os prestadores públicos, seguidos pelas entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, 
segundo o § 1º, do artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal nº. 8.080/90, de acordo com sua proposta de oferta 
para os procedimentos;

19.2. O teto financeiro será distribuído entre os prestadores contratados respeitando a capacidade ofertada de cada prestador credenciado.

19.3. - Na hipótese de extinção ou modificação do INPC, as partes adotarão o índice que, legalmente, vier a substituí-lo ou aquele que mais 
se aproximou nos últimos 03 (três) meses.

19.4. – Para efeito de pagamento, será considerado pagamento mensal, com o período de 24 (vinte e quatro) horas.

19.5. - Não haverá reajuste de preços no prazo de vigência do contrato e, na hipótese de o contrato se estender por prazo superior a 24 
(vinte e quatro) meses, poderá haver incidência de correção monetária através de aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor), ou outro índice Oficial.

20. DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Em caso de revogação, interposições recursais ou anulação deste processo, serão observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e 
alterações.

20.2. O credenciamento decorrente do presente edital terá caráter precário, uma vez que a qualquer momento o credenciado poderá 
denunciar a avença, bem como a Administração poderá descredenciá-lo, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e 
cumprimento das normas fixadas no edital ou no contrato, bastando para tanto notificar por escrito e conceder prazo de 30 (trinta) dias.

20.3. O extrato do presente Edital será publicado no Diário Oficial do Estado, e o Edital na íntegra, com seus anexos, estarão disponíveis 

mailto:alta.sas@pmsj.sc.gov.br


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2439

no site www.pmsj.sc.gov.br/.

20.4. A Comissão terá o prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento dos envelopes de documentação para avaliar e divulgar o resultado.
Fazem parte deste Edital os seguintes documentos:

l Anexo I – Termo de Referência;
l Anexo II – Relação de profissionais que compõem a equipe Técnica;
l Anexo III – Declaração conforme inciso XXXIII art 7° da CF
l Anexo IV – Declaração de Atendimento dos requisitos da RDC 283;
l Anexo V – Declaração de Aceitação do Edital;
l Anexo VI - Declaração de capacidade instalada;
l Anexo VII– Minuta do contrato;
São José, 02 de maio de 2022.

Norma Warmling
Secretária de Assistência Social

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Acolher idosos, adultos com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, 
pessoas com deficiências físicas temporárias ou definitivas, de diferentes graus de dependência, decorrente de demandas judiciais ou não, 
com vínculos familiares e/ou comunitários fragilizados e/ou rompidos.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O presente termo de referência tem por objetivo atender precipuamente as demandas judiciais, as quais determinam o acolhimento 
dos mencionados usuários em instituição adequada ao atendimento de suas necessidades de vida, bem como os encaminhamentos reali-
zados pelos serviços de acompanhamento da rede socioassistencial do município, que sejam estranhos ao objeto das atuais parcerias, via 
chamamento público.
3. TIPO DE SERVIÇO
3.1. CREDENCIAMENTO de entidades públicas, entidades privadas e entidades privadas sem fins lucrativos prestadoras de serviços de ca-
ráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idosas, adultas com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos 
mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, bem como pessoas com deficiência, com ou sem suporte familiar, com interesse em 
participar de forma complementar do Sistema Único de Assistência Social do Município de São José, que tenham habilitação para o exercício 
das funções previstas neste Edital.
3.2. As instituições deverão acolher os usuários com Grau de Dependência I, II e III - conforme RDC 283/2005, que requeiram assistência 
em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo, conforme divisão:
GRUPO I - Acolhimento de homens ou mulheres com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de 
substâncias psicoativas, pessoas com deficiências físicas temporárias ou definitivas de diferentes graus de dependência I, II e III, acima de 
60 anos.
GRUPO II - Acolhimento de homens ou mulheres de qualquer idade com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decor-
rentes do uso de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência físicas temporárias ou definitivas em grau II e III.
3.2.1. É permitido o credenciamento a mais de um grupo de acolhimento, desde que seja encaminhada uma documentação para cada 
credenciamento.
3.3. As Instituições deverão possuir alvará sanitário ou protocolo atualizado expedido pelo órgão sanitário competente, de acordo com o 
estabelecido na Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977.
3.3.1. No caso da entidade se candidatar às vagas de acolhimento do grupo I, deverá comprovar a inscrição de seu programa junto ao 
Conselho do Idoso do seu município, em conformidade com o Parágrafo Único, Art. 48 da n° Lei 10.741 de 2003.
3.4. As instituições deverão estar legalmente constituídas, regimento interno e possuir um Responsável Técnico - RT pelo serviço, que res-
ponderá pela instituição junto à autoridade sanitária local.
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
a) Garantir ao usuário atendido os cuidados de saúde de acordo com suas condições físicas / psiquiátricas, com suporte na execução das 
atividades diárias conforme necessário.
b) Realizar atendimentos personalizados que garantam a proteção integral, garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à 
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual;
c) Prestar atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equi-
pamentos e serviços disponíveis na comunidade local. Respeitando-se os costumes e as tradições deste público de modo a prevenir práticas 
segregacionistas e o isolamento;
d) Articular as regras de gestão e de convivência, deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia 
dos usuários, conforme perfis;
e) Favorecer e fomentar o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas 
com autonomia;
f) Funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando 
o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisi-
tos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade;
g) Priorizar a intervenção do Assistente Social e Psicólogo, objetivando essencialmente o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

http://www.pmsj.sc.gov.br/entidades/saude
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Desta forma, a preservação de vínculos deve ser priorizada, sendo o desligamento do serviço indicado mediante encaminhamento à família 
de origem, extensa ou substituta;
h) Visar à efetivação dos direitos dos usuários, seguindo o que consta na tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), além 
das legislações referentes aos cuidados com o público alvo. As instituições que oferecem o serviço de acolhimento institucional devem estar 
atentas às atualizações de legislações vigentes, além de publicações de novas legislações referentes ao seu público-alvo;
i) Acolher idosos, adultos com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, 
bem como pessoas com deficiência temporárias ou definitivas, sendo mantido na mesma unidade, os acolhidos com vínculo de parentesco 
ou afinidade – casais, irmãos, amigos e etc;
j) Articular com a rede intersetorial para ofertar os serviços necessários a cada acolhido nas diferentes esferas. promovendo o acesso à rede 
socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
k) Responsabilizar-se pelo encaminhamento à rede de saúde, se o/a acolhido apresentar intercorrências clínicas e também quando decor-
rentes ou associadas o uso ou privação de Substância Psicoativas (SPA), como também para os casos em que apresentarem outros agravos 
à saúde;
l) Garantir o acompanhamento das recomendações médicas e utilização de medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, acom-
panhando as devidas prescrições, ficando a encargo da contratada a responsabilidade quanto ao fornecimento, administração, dispensação, 
controle e guarda dos medicamentos;
m) Todas as informações a respeito do Programa Terapêutico devem permanecer constantemente acessíveis ao acolhido, seus familiares, e 
a Rede municipal de saúde e assistência social;
n) Elaboração de Planos de atendimento Individual (PIA) após o acolhimento e sempre que houver alterações nos planos. Estes serão en-
caminhados à Diretoria de Proteção Social de Alta Complexidade.
o) Atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada do usuário e durante o período de acolhimento;
p) Possibilitar aos técnicos a inclusão e acesso a capacitações e módulos de educação permanente, garantindo a atualização, qualificação e 
aprimoramento de atuação profissional das diferentes áreas.
q) Produzir e emitir relatório de atividade mensal quanto aos usuários mantidos na entidade, sob a responsabilidade da Secretária de Assis-
tência Social, por meio da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
r) Compete a gestão da Alta Complexidade o Monitoramento e Avaliação do Funcionamento das Instituições no que corresponde ao aco-
lhido;
s) Ofertar todas as necessidades médico-hospitalares (medicamentos, fraldas, cadeira de rodas, entre outros itens de saúde), alimentação, 
higiene, vestuário, cama, mesa, banho, translado, passeios. Ressalta-se que fica a entidade proibida de compelir a família a arcar com 
qualquer despesa referente aos elementos especificados no parágrafo anterior, salvo quando o acolhido desejar um artigo diferenciado, ex: 
um casaco distinto do oferecido pela instituição;

t) Informar imediatamente a Diretoria de Alta Complexidade em caso de óbito do acolhido(a) nos canais de comunicação disponíveis;

u) Em caso de óbito do acolhido(a), a responsabilidade com os trâmites bem como custas com velório, enterro/cremação será de respon-
sabilidade exclusiva da Contratada;
v) Prestar o serviço de translado do usuário de seu local de moradia/internação até o local de acolhimento da instituição.
4.2. O serviço será prestado diariamente, incluindo períodos noturnos, finais de semana e feriados, 24 horas por dia, de maneira ininter-
rupta.
5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. A vigência do serviço contratado será de 12 meses a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, 
conforme previsto no art. 57, inciso II da lei 8.666/1993.
6. VALOR
6.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social de São José pagará o valor de:
a) Grau de dependência I, R$ 5.233,33 (Cinco mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) por mês de internação;
b) Grau de dependência II, R$ 6.133,33 (Seis mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos) por mês de internação;
c) Grau de dependência III, R$ 6.566,67 (Seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) por mês de internação;
6.2. Para efeito de pagamento serão considerados 30 (trinta) dias, as faturas serão fechadas mensalmente.
7. AVALIAÇÃO
7.1. Infraestrutura:
a) Dormitórios de 01 pessoa possuindo área mínima de 7,50 m2, incluindo área para guarda de roupas e pertences do residente, dotados 
de luz de vigília e campainha de alarme. (4 pontos para cada dormitório);
b) Dormitórios de 02 a 04 pessoas possuindo área mínima de 5,50m2 por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences dos 
residentes, dotados de luz de vigília e campainha de alarme, distância mínima de 0,80 m entre duas camas e 0,50m entre a lateral da cama 
e a parede paralela. (1,5 pontos para cada dormitório);
c) Banheiro possuindo área mínima de 3,60 m2, com 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, não sendo permitido qualquer desnível em forma de 
degrau para conter a água, nem o uso de revestimentos que produzam brilhos e reflexos. (1,5 pontos para cada banheiro);
d) Sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com área mínima de 1,0 m2 por pessoa. (1,5 pontos para cada sala);
e) Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar com área mínima de 9,0 m2. (1,5 pontos para cada sala);
7.2. Equipe multiprofissional:
7.2.1. Composição de equipe multiprofissional, além do especificado na RDC nº283, com vínculo formal de trabalho, com profissionais de-
vidamente inscritos no seu respectivo Conselho de Classe, que garantam a realização das seguintes atividades:
a) Psicóloga: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profissional);
b) Assistente Social: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profis-
sional);
c) Fisioterapeuta: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 30 horas semanais (2 pontos para cada profissio-
nal);
d) Terapeuta Ocupacional: um profissional com formação de nível superior, com carga horária de 06 horas semanais (2 pontos para cada 
profissional);
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e) Atividades de Lazer: um profissional com formação de nível superior para cada 40 usuários, com carga horária de 06 horas por semana. 
(2 pontos para cada profissional);
f) Grau de Dependência I: um cuidador ou um técnico de enfermagem para cada 20 usuários, ou fração, com carga horária de 8 horas/
dia; - (2 pontos para cada profissional);
g) Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 usuários, ou fração, por turno; (2 pontos para cada cuidador);
h) Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 idosos usuários, ou fração, por turno; (2 pontos para cada cuidador);
i) Serviço de limpeza: um profissional para cada 100m2 de área interna ou fração por turno diariamente, incluindo finais de semana. (2 
pontos para cada profissional);
j) Serviço de alimentação: um profissional para cada 20 idosos usuários, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas. (2 pontos para 
cada profissional);
k) Serviço de lavanderia: um profissional para cada 30 idosos usuários, ou fração, diariamente, incluindo finais de semana. (2 pontos para 
cada profissional).

8. FISCAL DO CONTRATO
8.1. A fiscalização do contrato será exercida pela servidora Francine Valente Favaretto – matrícula 248536-0 e Suplente do contrato será a 
servidora Lais Santos Silva – matrícula n° 430092-0.
São José, 02 de maio de 2022.

Francine V. Favaretto
Diretora de Alta Complexidade

Norma Warmling
Secretário de Assistência Social

ANEXO II

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA;

NOME FUNÇÃO DATA DE ADMISSÃO CARGA HORÁRIA

Data

Representante Legal

ANEXO III
DECLARAÇÃO CONFORME INCISO XXXIII ART 7° DA CF

…………………………………… ..... ………………………………………………, inscrito no CNPJ nº.……………………………………, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)
………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade nº.……………………………… e do CPF nº. 
………………………/……, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, 
de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outu-
bro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Data

Representante Legal

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA RDC 283/2005.

…………………………………… ..... ………………………………………………, inscrito no CNPJ nº.……………………………………, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)
………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade nº.……………………………… e do CPF nº. 
………………………/……, DECLARA, que atende aos requisitos constantes da RDC 283/2005 referentes a infra estrutura e recursos humanos.
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QUANTIDADE

Dormitórios para uma pessoa conforme RDC

Dormitórios para duas a quatro pessoas, conforme RDC

Banheiros conforme RDC

Sala de Atividades para no mínimo 15 residentes

Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar

Data

Representante Legal

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL;

…………………………………… ..... ………………………………………………, inscrito no CNPJ nº.……………………………………, por intermédio de seu 
epresentante legal o(a) Sr(a) ………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade nº.……………………………… 
e do CPF nº. ………………………/……, DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as dispo-
sições contidas na Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Data

Representante Legal

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE INSTALADA;

…………………………………… ..... ………………………………………………, inscrito no CNPJ nº.……………………………………, por intermédio de seu 
epresentante legal o(a) Sr(a) ………………………………………………………………, portador (a) da Carteira de Identidade nº.……………………………… 
e do CPF nº. ………………………/……, DECLARA, que dispomos de ………………….. vagas para acolhimento de pessoas com grau………. de 
dependência conforme RDC 283/2005.

Data

Representante Legal

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO;
CONTRATO Nº. ... /SAS/2022
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E …

O Município de São José, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº. 
82.892.274/0001-05 com sede à Avenida Acioni de Souza Filho, nº 403, São José, Santa Catarina, doravante denominada CONTRATANTE 
neste ato representada pela Srª Norma Warmling e ……….. com sede na ……. registrada no CNPJ sob o nº. ………. denominada CONTRA-
TADO, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente do Processo de Credenciamento nº 001/SAS/2022, homologado em …... mediante 
sujeição mútua as normas constantes da Lei nº. 8.666/93, com as alterações, ao edital antes citado, à proposta e as seguintes cláusulas 
contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto o “Credenciamento para acolhimento de idosos e adultos com comorbidades, doenças incapaci-
tantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, pessoas com deficiências físicas temporárias ou definitivas, de 
diferentes graus de dependência, decorrente de demandas judiciais ou não, com vínculos familiares e/ou comunitários fragilizados e/ou 
rompidos”.

PARÁGRAFO ÚNICO – Integra e completa o presente Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, 
as condições do Edital - Credenciamento nº001/SAS/2022, bem como a proposta da CONTRATADA, os anexos e os pareceres que formam 
o processo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
2. Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes con-
tratantes: Proposta da Contratada, Edital de Credenciamento nº 001/SAS/2022, além das normas e instruções legais vigentes no país, que 
lhe forem atinentes.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
3. O objeto do presente contrato será realizado sob a forma de empreitada global.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor do presente contrato é de R$: ….. (……..).

4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data do atestado da prestação de serviço expedido pelo responsável 
pela unidade requisitante, mediante assinatura do(a) contratado(a) em requerimento e recibo.

4.3. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal avulsa com o devido recolhimento dos tributos as expensas do 
contratado, juntamente com a comprovação de assiduidade.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO
5.1. Não haverá reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
6.1. A vigência do contrato inicia com a assinatura do referido instrumento e estende-se até … .

6.2. O prazo para execução dos serviços (oficinas) serão aqueles constantes do termo de referência.

6.3. O contrato poderá ser prorrogado por igual período mediante aceite expresso das partes, conforme art. 57 da Lei n° 8.666/93

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DE RECURSOS
7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social com a seguinte funcional programática/atividade:

ORÇAMENTO PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO/ITEM
Fundo Municipal de Assistência Social –
Fonte 80 2.085 3.3.90.39.00.00.00.80

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga ainda a:

8.1. Garantir ao usuário atendido os cuidados de saúde de acordo com suas condições físicas / psiquiátricas, com suporte na execução das 
atividades diárias conforme necessário;

8.2. Realizar atendimentos personalizados que garantam a proteção integral, garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e 
à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual;

8.3. Prestar atendimento personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos 
equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. Respeitando-se os costumes e as tradições deste público de modo a prevenir 
práticas segregacionistas e o isolamento;

8.4. Articular as regras de gestão e de convivência, deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia 
dos usuários, conforme perfis;

8.5. Favorecer e fomentar o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam es-
colhas com autonomia;

8.6. Funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visan-
do o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requi-
sitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade;

8.7. Priorizar a intervenção do Assistente Social e Psicólogo, objetivando essencialmente o fortalecimento de vínculos familiares e comuni-
tários. Desta forma, a preservação de vínculos deve ser priorizada, sendo o desligamento do serviço indicado mediante encaminhamento à 
família de origem, extensa ou substituta;

8.8. Visar à efetivação dos direitos dos usuários, seguindo o que consta na tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), além 
das legislações referentes aos cuidados com o público alvo. As instituições que oferecem o serviço de acolhimento institucional devem estar 
atentas às atualizações de legislações vigentes, além de publicações de novas legislações referentes ao seu público-alvo;

8.9. Acolher idosos, adultos com comorbidades, doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, 
bem como pessoas com deficiência temporárias ou definitivas, sendo mantido na mesma unidade, os acolhidos com vínculo de parentesco 
ou afinidade – casais, irmãos, amigos e etc;
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8.10. Articular com a rede intersetorial para ofertar os serviços necessários a cada acolhido nas diferentes esferas. promovendo o acesso à 
rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;

8.11. Responsabilizar-se pelo encaminhamento à rede de saúde, se o/a acolhido apresentar intercorrências clínicas e também quando 
decorrentes ou associadas o uso ou privação de Substância Psicoativas (SPA), como também para os casos em que apresentarem outros 
agravos à saúde;

8.12. Garantir o acompanhamento das recomendações médicas e utilização de medicamentos, sob critérios previamente estabelecidos, 
acompanhando as devidas prescrições, ficando a encargo da contratada a responsabilidade quanto ao fornecimento, administração, dispen-
sação, controle e guarda dos medicamentos;

8.13. Todas as informações a respeito do Programa Terapêutico devem permanecer constantemente acessíveis ao acolhido, seus familiares, 
e a Rede municipal de saúde e assistência social;

8.14. Elaboração de Planos de atendimento Individual (PIA) após o acolhimento e sempre que houver alterações nos planos. Estes serão 
encaminhados à Diretoria de Proteção Social de Alta Complexidade.

8.15. Atitude receptiva e acolhedora no momento da chegada do usuário e durante o período de acolhimento;

8.16. Possibilitar aos técnicos a inclusão e acesso a capacitações e módulos de educação permanente, garantindo a atualização, qualificação 
e aprimoramento de atuação profissional das diferentes áreas.

8.17. Produzir e emitir relatório de atividade mensal quanto aos usuários mantidos na entidade, sob a responsabilidade da Secretária de 
Assistência Social, por meio da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade;
8.18. Compete a gestão da Alta Complexidade o Monitoramento e Avaliação do Funcionamento das Instituições no que corresponde ao 
acolhido;

8.19. Ofertar todas as necessidades médico-hospitalares (medicamentos, fraldas, cadeira de rodas, entre outros itens de saúde), alimenta-
ção, higiene, vestuário, cama, mesa, banho, translado, passeios. Ressalta-se que fica a entidade proibida de compelir a família a arcar com 
qualquer despesa referente aos elementos especificados no parágrafo anterior, salvo quando o acolhido desejar um artigo diferenciado, ex: 
um casaco distinto do oferecido pela instituição;

8.20. Prestar o serviço de translado do usuário de seu local de moradia/internação até o local de acolhimento da instituição.

8.21. Informar imediatamente a Diretoria de Alta Complexidade nos canais disponíveis, em caso de óbito do acolhido(a);

8.22. Em caso de óbito do acolhido(a), a responsabilidade com os trâmites bem como custas com velório, enterro/cremação será de res-
ponsabilidade exclusiva da Contratada;

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II – rescisão contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
10. Neste contrato, são conferidas à CONTRATANTE as prerrogativas de:

10.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

10.2. Rescindi-lo, unilateralmente, nas hipóteses da declaração de nulidade do Contrato.

10.3. Fiscalizar a sua execução, diretamente, por preposto ou através de entidade conveniada ou CONTRATADA.

10.4. Aplicar as penalidades previstas pela inexecução total ou parcial do ajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
11. O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO
12.1. A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que este, ordinariamente, deveria pro-
duzir, além de desconstituir os já produzidos.

12.2. A nulidade não exonera a CONTRATANTE do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta houver executado até a data em que 
ela for declarada e por outros prejuízos, regularmente comprovados, contanto que não lhe sejam imputáveis, cabendo à CONTRATANTE 
promover a responsabilidade de quem deu causa a nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
13.1. Este contrato vincula as partes ao Edital de Credenciamento nº 001/SAS/2022 e a proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José para dirimir qualquer questão contratual com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES
15.1 Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos as normas da Lei nº 8.666, de 21.06.93, atualizada pelas Leis nº. 8.883 de 
08.06.94 e 9.648 de 27.05.98, os preceitos de direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Assim acordada e ajustada CONTRATANTE e CONTRATADA assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São José, ... de …. de …. .

__________________________ _______________________
CONTRATANTE    CONTRATADA

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DA INEXIGIBILIDADE N° 002/2022
Publicação Nº 3870895

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL OU SUAS OR-
GANIZAÇÕES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ/SC.

RECORRENTE: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA CATARINA - COOPERFAMILIA (fls. 371/372).

RECORRIDO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

I. DAS PRELIMINARES

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO FORTUNA E SANTA 
CATARINA - COOPERFAMILIA, por seu representante legal qualificado no Recurso Administrativo à Chamada Pública nº 01/2022/SME, 
conforme fls. 371/372.
Em sede de admissibilidade recursal foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação, pedido de 
nova decisão e tempestividade.
Em síntese, a recorrente insurge-se contra decisão que a CLASSIFICOU como 3ª (terceira) colocada quanto ao item “SUCO DE UVA IN-
TEGRAL”, em detrimento da 2ª (segunda) colocada, COOPERATIVA DA AGRICULTURA ORGÂNICA E FAMILIAR RECANTO DA NATUREZA 
– COOPAFREN, a qual, supostamente, descumpriu o “item 5” (5.2 a 5.4) do Edital, já que cotou seu projeto de venda acima do disposto 
no instrumento convocatório e anexos.
Destaca que diferente da COOPAFREN, deixou de cotar o item na opção “orgânica” em razão da necessária majoração de seu preço, o que 
contrariaria os valores do edital e anexos. Repisa no documento questão já respondida em Recurso, na fase de habilitação, a qual dispõe 
sobre exigência da comprovação de procedência dos itens ofertados (registro MAPA).

II. DAS RAZÕES DO RECURSO

Pleiteia a Recorrente, em síntese, que seja revista a classificação da proposta comercial e “desabilite fornecedores que apresentaram projeto 
de venda que não estão com preços de acordo como exige o edital, e que reavalie a habilitação de Cooperativas que não apresentaram os 
documentos que comprovem a procedência dos produtos ofertados” (sic).

III – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

Conforme dispõe a Lei editalícia, após apresentação das razões recursais foi aberto prazo legal para as demais licitantes apresentarem sua 
manifestação.
Dessa forma, em contrarrazões, a COOPERATIVA DA AGRICULTURA ORGÂNICA E FAMILIAR RECANTO DA NATUREZA – COOPAFREN, 
manifestou-se tempestivamente no sentido da improcedência do recurso, alegando que o § 2º do art. 29 da Resolução 26.2013 autoriza a 
administração adquirir produtos orgânicos com majoração de 30% em relação aos preços convencionais; que tal anotação não configuraria 
aumento, mas sim, equalização; que além de respaldo legal, a aquisição de alimentos orgânicos é extremamente vantajoso para a Adminis-
tração, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão inicial.
É o necessário.

IV. DA APRECIAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SETOR DE NUTRIÇÃO

Prosseguindo, os autos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Educação – Setor de Nutrição para análise e emissão de parecer ao 
Recurso Administrativo interposto pela COOPERFAMILIA, bem como pelas contrarrazões interposta pela COOPAFREN (doc. anexo).
Registre-se que em resposta ao Memorando nº 015/2022/CPL, ressaltou que o objeto do Chamamento Público n° 001/2022/SME é cristali-
no, não fazendo menção à entrega exclusiva de produtos orgânicos.
Portanto, nesse sentido, os participantes do certame estão livres para entregar o produto tipo orgânico, desde que respeitado o valor es-
tabelecido em edital.
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V. DA DECISÃO

A Comissão Permanente de Licitações, após análise do Recurso interposto, reafirma que quanto à exigência de procedência dos itens ofer-
tados (registro MAPA), serão cumpridos, conforme item 3.1.2 do Termo de Referência do instrumento convocatório.
Dito isso, a CPL reconhece do presente Recurso Administrativo, e no mérito julga PARCIALMENTE PROCEDENTE, RECLASSIFICANDO A RE-
CORRENTE PARA A 2ª COLOCAÇÃO QUANTO AO ITEM QUE SE REFERE AO “FORNECIMENTO DE SUCO DE UVA INTEGRAL” e DESCLASSIFI-
CA a empresa COOPERATIVA DA AGRICULTURA ORGÂNICA E FAMILIAR RECANTO DA NATUREZA - COOPAFREN, em razão de sua proposta 
de preços (PROJETO DE VENDA) contrariar a exigência do “ITEM 5” do instrumento convocatório, conforme segue:

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (PROJETO DE VENDA) - ENVELOPE Nº 02

5.1 No ENVELOPE Nº 02, deverá ser apresentada a proposta de preços acompanhada do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar para Alimentação Escolar (Anexo IV), devidamente preenchida, devendo obedecer ao que se segue:

a) Ser formulada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a identificação do grupo (Formal / Informal), datada 
e assinada em sua última folha e rubricada nas demais (se houver) por seu representante legal, ou por todos os agricultores participantes 
(no caso de Grupo Informal).

b) Conter a discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações do Quadro de Quantidades e Custos (anexo 
VI) do presente Edital;

c) Preço unitário e total para cada item ofertado, com os valores expressos em reais, sendo 02 (duas) casas após a vírgula. No preço de-
verão estar incluídas todas as despesas referentes ao cumprimento do objeto, tais como: transporte, carga e descarga, tributos, impostos 
e outros.

5.2 Nenhum preço unitário proposto poderá ser superior ou inferior ao valor do orçamento da PMSJ.

5.3 O preço total não poderá ser superior ou inferior ao orçamento da PMSJ.

5.4 Não serão levadas em consideração quaisquer outras vantagens não previstas neste edital.

(grifos nossos)

Nesse sentido, em razão do valor unitário do SUCO DE UVA INTEGRAL cotado pela COOPAFREN ter sido fixado em R$ 25,44 (vinte e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos), o que extrapola o valor unitário de R$ 19,57 (dezenove reais e cinq-enta e sete centavos) orçado pela 
PMSJ, restaram assim CLASSIFICADAS as empresas:

• COOPERLAGOS - 1º
• COOPERFAMILIA - 2º;
• COOPERFAVI - 3º;
• COOPAVIDI - 4º.

Ficam mantidas parcialmente as condições da Análise e Resultado de Julgamento FASE DE PROPOSTA (PROJETO DE VENDA), publicada no 
DOM/SC no dia 29/03/2022.
São José, 28 de abril de 2022.

Paulo Dutra Humberto Alcino da Silva
Presidente da CPL Membro

Eliane Terezinha de Souza Adriana S. Pacheco Pedro

Membro

Izauro Pinto

Membro

Iriberto Antonio Moschetta 
Junior

Membro Membro

Victor Eduardo de Oliveira Elizabete H. dos Santos
Membro Suplente da CPL Membro Suplente da CPL

Ratifico a decisão da Comissão Permanente de Licitações.

Prossiga-se com o Processo.

Adriana Isolete de Souza
Secretária de Administração
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LEI N.º 6.129 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870616

DENOMINA DE MARIA PETRY SCHMITT, VIA PÚBLICA NO LOTEAMENTO LISBOA III, BAIRRO FORQUILHAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica nomeada como Rua MARIA PETRY SCHMITT a via pública atualmente denominada como "Rua T-6", situada no Loteamento 
Lisboa III, localizado no bairro Forquilhas, São José.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

LEI N.º 6.130 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870623

DENOMINA DE SEBASTIÃO DOS SANTOS MAIA WOLFF, VIA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica nomeada como Servidão Sebastião dos Santos Maia Wolff a via pública, situada no Bairro São Luiz, São José.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

LEI N.º 6.131 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870627

DENOMINA DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO TECNOPARK II, BAIRRO SERTÃO DO MARUÍM, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominadas as vias públicas abaixo relacionadas, situadas no Loteamento Tecnopark II, localizado no Bairro Sertão do Ma-
ruim:
I - A "Avenida Principal 01" passa a ser denominada Avenida Elesbão Wiese;
II - A "Rua T01" passa a ser denominada Rua José Jovito da Silva;
III - A "Rua T02" passa a ser denominada Rua Osvaldina Arceno;
IV - A "Rua T04" passa a ser denominada Rua Ana Lídia de Abreu.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

LEI N.º 6.132 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870630

DENOMINA DE RUA ALAIDE DOS SANTOS SOUZA, VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LISBOA III, BAIRRO FORQUILHAS, NESTE 
MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada como “RUA ALAIDE DOS SANTOS SOUZA”, via pública atualmente denominada como "Rua T10", situada no Lote-
amento Lisboa III, localizado no bairro Forquilhas, São José.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.
ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal
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LEI N.º 6.133 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870633

DENOMINA DE RUA FLORES DO BOSQUE A RUA “H” DO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL TERRA FIRME, NO BAIRRO FORQUILHAS, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Flores do Bosque, a rua “H” do Loteamento Parque Residencial Terra Firme, no bairro Forquilhas, neste 
município.

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

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

LEI N.º 6.134 DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870639

DENOMINA VIAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO LISBOA III, BAIRRO FORQUILHAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominadas as vias públicas abaixo relacionadas, situadas no Loteamento Lisboa III, localizado no bairro Forquilhas:
I - A Rua “T14” passa a ser denominada como Rua Enio Lopes Júnior;
II - A Rua “T15” passa a ser denominada como Rua Osmar Vieira Filho.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, em São José (SC), 02 de maio de 2022.

ORVINO COELHO DE ÁVILA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 005/2022 - SAS
Publicação Nº 3871890

PORTARIA Nº 005/SAS, de 03 de maio de 2022

CRIA A COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA ANÁLISE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE OFICINAS INSCRITOS NAS VAGAS 
PREVISTAS PELO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DAS OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS 
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS 
NO RESPECTIVO EDITAL.

A SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, parágrafo único, 
inciso I da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear comissão de seleção e julgamento para análise dos prestadores de serviços de oficinas inscritos nas vagas ofertadas pelo 
edital de Chamamento Público para formação de cadastro reserva para a Prestação de Serviços de Oficinas Socioassistenciais da Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

I – DA COMISSÃO TITULAR DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

a) Diego Gnecco - matrícula 426362-6 - Presidente
b) Daiany Sheilla de Oliveira – matrícula 4333233
c) Deisy Fernandes de Lima – matrícula 4341597
d) Henrique Cabral Faraco - matrícula 426402-9

II – DA COMISSÃO SUPLENTE DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

a) Flávia Martins Barreto – matrícula 227129

Art. 2º São atribuições desta comissão analisar as propostas apresentadas e julgar as entidades, conforme atendimento aos requisitos 
impostos no edital.

Art. 3º A comissão de seleção e julgamento terá poderes para julgar e emitir pareceres.
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Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a portaria 002/2022/SAS.

Paço Municipal em São José, 03 de maio de 2022.

RITA DE CÁSSIA FAVERSANI
Secretária Adjunta de Assistência Social

PORTARIA Nº 006/2022 - SAS
Publicação Nº 3871891

PORTARIA Nº 006/SAS, de 03 de maio de 2022

CRIA A COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO PARA ANÁLISE, SELEÇÃO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CLÍNICAS ESPECIALIZADAS E 
RESIDÊNCIAS GERIÁTRICAS CONTEMPLADAS NO REGULAMENTO TÉCNICO DEFINIDO NA RDC 283/2005, NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS 
IDOSAS, ADULTAS COM: COMORBIDADES, DOENÇAS INCAPACITANTES, TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂN-
CIAS PSICOATIVAS, BEM COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM OU SEM SUPORTE FAMILIAR, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE AMBOS 
OS SEXOS, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO OU COMPULSÓRIO, ADVINDOS OU NÃO DE DECISÃO JUDICIAL, PREVISTAS NO 
RESPECTIVO EDITAL.

A SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, parágrafo único, 
inciso I da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear comissão de seleção e julgamento para análise, seleção e eventual contratação de clínicas especializadas e residências ge-
riátricas contempladas no regulamento técnico definido na RDC 283/2005, no acolhimento de pessoas idosas, adultas com: comorbidades, 
doenças incapacitantes, transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas, bem como pessoas com deficiência, com ou 
sem suporte familiar, em regime de internação, de ambos os sexos, de caráter voluntário, involuntário ou compulsório, advindos ou não de 
decisão judicial.

I – DA COMISSÃO TITULAR DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

a) Diego Gnecco – matrícula 426362-6
b) Lais Santos Silva – matrícula 4300920 - Presidente
c) Cleidiamar Aparecida Furlanetto – matrícula 0022693-9
d) Henrique Cabral Faraco – matrícula 426402-9

II – DA COMISSÃO SUPLENTE DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

a) Deisy Fernandes de Lima – matrícula 4341597

Art. 2º São atribuições desta comissão analisar as propostas apresentadas e julgar as entidades, conforme atendimento aos requisitos 
impostos no edital.

Art. 3º A comissão de seleção e julgamento terá poderes para julgar e emitir pareceres.

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

Paço Municipal em São José, 03 de maio de 2022.

RITA DE CÁSSIA FAVERSANI
Secretária Adjunta de Assistência Social

PORTARIA Nº 007/2022 - SAS
Publicação Nº 3871892

PORTARIA Nº 007/SAS, de 03 de maio de 2022

Designa Comissão Permanente de Seleção e Monitoramento no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A SECRETÁRIA ADJUNTA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, parágrafo único, 
inciso I da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:
Art. 1° Designar para compor a Comissão Permanente de Seleção, para processar e julgar os Chamamentos Públicos referentes às Parcerias 
firmadas com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, os seguintes membros:
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I – Cleidiamar Aparecida Furlanetto; matrícula nº 0022693-9;
II - Diego Gnecco, matrícula n°426362-6;
III – Henrique Cabral Faraco, matrícula nº 426402-9 - Presidente;
IV – Laís Santos Silva – matrícula nº 4300920.

Art. 2º Designar para compor a Comissão Permanente de Monitoramento para monitorar as Parcerias firmadas com Organizações da Socie-
dade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, os seguintes membros:

I – Marilene Alves Santos, matrícula n° 432974-0;
II – Sandra Regina Souza e Souza - matrícula nº 39713-0;
III – Louisi Tancredo Porto – matrícula nº 426798-2;
IV – Verônica Bárbara Bernz – matrícula nº 43014-5;
V – Ana Gabriela Confortin – matrícula nº 426575-0;
VI – Camila Rocha dos Santos – matrícula nº 426689-7

Art. 3º Os membros desta comissão poderão ser substituídos a qualquer tempo, a critério da Administração.

Art. 4º As funções dos membros da Comissão Permanente de Seleção, Avaliação e Monitoramento não serão remuneradas.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 
015/SAS de 13 de dezembro de 2021.

Paço Municipal em São José, 03 de maio de 2022.

RITA DE CÁSSIA FAVERSANI
Secretária Adjunta de Assistência Social

PORTARIA Nº 169/2022 - SMA
Publicação Nº 3871952

PORTARIA– SA – N° 0169/2022

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n° 
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Administração;

Mat Nome Cargo Período Aquisitivo Duração Início

2652 MAURI JOÃO DA SILVA OPERACIONAL 2015/2020 90 DIAS 04/05/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 04 de maio de 2022.

III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São José (SC), 03 de maio de 2022.

ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 170/2022 - SMA
Publicação Nº 3871955

PORTARIA– SA – N° 0170/2022

O Secretário de Administração usando das atribuições que lhe confere o art. 66, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, c/c art.119, da Lei n° 
2.241/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE:

I – Conceder o gozo de Licença Prêmio ao (s) servidor (es) abaixo relacionado (s) lotado (s) na Secretaria de Receita;
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Mat Nome Cargo Período Aquisitivo Duração Início

40878-6 MICHELLA REJANE 
CORREA AG. FAZENDÁRIO 2015/2020 30 DIAS 02/05/2022

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos retroativos em 02 de maio de 2022.

III – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

São José (SC), 03 de maio de 2022.

ADRIANA ISOLETE DE SOUZA
Secretária de Administração

PORTARIA SME/PMSJ N° 1063/2022
Publicação Nº 3871424

PORTARIA SME/PMSJ nº 1063/2022, de 19 de ABRIL de 2022.

DESIGNA FISCAL DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 
de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a Servidora, Rosa Maria de Jesus Silveira - Matrícula n.º 36399-5, para efetuar a fiscalização das Atas de Registros de 
Preços nº 075 à 080/2022 decorrentes Do Pregão Eletrônico nº 182/2021, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempe-
nhar as seguintes funções:

I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente exe-
cutados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada a Servidora Eliane Fátima Rover - Matrícula 
n.º 13708-1, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro 
que os substitua, pelo período do afastamento.

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

Ana Cristina O. Da Silva Hoffmann
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SME/PMSJ N° 1117/2022
Publicação Nº 3871345

PORTARIA SME/PMSJ nº 1117/2022, de 26 de ABRIL de 2022.

DESIGNA FISCAL DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 
de abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,

RESOLVE:
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Art. 1º – Designar a Servidora, Alessandra Fabiana Deschamps Mendes - Matrícula n.º 428882-3, para efetuar a fiscalização das Atas de 
Registro de Preços nº 081/2022 decorrentes Do Pregão Eletrônico nº 020/2022, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo 
desempenhar as seguintes funções:

I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente exe-
cutados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias
Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada o Servidor, Alexandre Gandolfi Neto - Ma-
trícula n.º 428900-5, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro 
que os substitua, pelo período do afastamento.

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

Ana Cristina O. Da Silva Hoffmann
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA SMS/PMSJ N° 016/2022
Publicação Nº 3871754

PORTARIA SMS/PMSJ nº 016, de 05 de Abril de 2022.

DESIGNA FISCAL DE ATA DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 de 
abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a Servidora, Josiane da Silveira Ribeiro - Matrícula nº 22.936-9, para efetuar a fiscalização das Atas de Registros de Preços 
N° 058/2022 à 061/2022 decorrentes do Pregão Eletrônico N° 011/2022, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempe-
nhar as seguintes funções:

I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente exe-
cutados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias

Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designada a servidora, Alice Buss Cruz Ribeiro - Ma-
tricula n° 41437-9, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro 
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que os substitua, pelo período do afastamento.

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

Sinara Regina LandtSimioni
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA SMS/PMSJ N° 017/2022
Publicação Nº 3871663

PORTARIA SMS/PMSJ nº 017, de 18 de Abril de 2022.

DESIGNA FISCAL DE ATA DE CONTRATO, DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 2.132, de 04 de 
abril de 1990 e tendo em vista o disposto no art. nº 65, da Lei Ordinária nº 2.248, de 20 de março de 1991,

RESOLVE:
Art. 1º – Designar a Servidora, Claudia Regina Ferreira - Matrícula nº 433966-0, para efetuar a fiscalização do CONTRATO N° 076/2022 
decorrentes da INEXIGIBILIDADE N° 008/2022, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, devendo desempenhar as seguintes funções:

I. Acompanhar toda a execução contratual;
II. Manter cópias legíveis do Contrato, Edital de Licitação, seus anexos e da proposta vencedora;
III. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais;
IV. Esclarecer dúvidas da contratada quanto à execução;
V. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato;
VI. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais;
VII. Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace a atividade fiscalizatória;
VIII. Determinar a regularização de faltas, defeitos ou incoerências;
IX. Adotar medidas para que a fiscalização garanta a qualidade do produto final e/ou o pagamento apenas dos serviços efetivamente exe-
cutados
X. Verificar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de acordo com o objeto do contrato;
XI. Atestar as notas fiscais e/ou faturas correspondentes à prestação dos serviços;
XII. Prestar informações a respeito da execução do objeto e de eventuais glosas nos pagamentos devidos à contratada;
XIII. Solicitar à autoridade superior as providências que extrapolem a sua competência;
XIV. Documentar e motivar todas as alterações e prorrogações contratuais;
XV. Conhecer os limites e as regras para alterações contratuais previstos nas normas licitatórias

Art. 2º – Na ausência do servidor designado no artigo anterior ficará automaticamente designado o servidor, Marcelo Massaneiro - Matricula 
n° 432600-8, pelo período que durar o afastamento, devendo obedecer aos mesmos deveres.

Art. 3º – Ocorrendo o afastamento de ambos os fiscais designados, o órgão gestor do contrato designará, por intermédio de portaria, outro 
que os substitua, pelo período do afastamento.

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

Sinara Regina LandtSimioni
Secretária Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 13/2022/CMDCA
Publicação Nº 3869689

RESOLUÇÃO Nº 13/2022/CMDCA

APROVA O PROJETO “ESPAÇO LITERÁRIO” APRESENTADO PELA ENTIDADE UNIÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO – CENTRO SOCIAL MA-
RISTA SÃO JOSÉ, PARA QUE POSSA COMPÔR O BANCO DE PROJETOS, ESTANDO AUTORIZADA A ENTIDADE A CAPTAR RECURSOS PARA 
O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE SÃO JOSÉ – FIA/SJ, DIRECIONADOS À ESTE PROJETO.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 
Federal nº. 8.069/90 e Lei Municipal nº 5.482/2015;

Considerando a Lei Municipal nº 5.482/2015, Art. 27- que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SJ 
e o Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA de São José;

Considerando o parecer da reunião da Comissão de Edital e Banco de Projetos do FIA realizada em 06 de Setembro de 2021;

Considerando as deliberações da Plenária Ordinária de 08 de Setembro de 2021;
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RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar o Projeto “Espaço Literário” apresentado pela Entidade União Catarinense De Educação – Centro Social Marista São José, 
para que possa compôr o Banco De Projetos, estando a Entidade autorizada a captar recursos para o Fundo da Infância e Adolescência de 
São José – FIA/SJ, direcionados à este Projeto.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 08 de Setembro de 2021, data da aprovação.

Art. 3º – Publique-se na forma da Lei.

São José, 27 de Abril de 2022.

CLEIDIAMAR APARECIDA FURLANETTO
Conselheira Presidente do CMDCA/SJ

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022
Publicação Nº 3871635

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 – Processo nº 57/2022 – Proc. Adm. 30627/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE REDE DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DE ALTA VELOCIDADE 
PARA UTILIZAÇÃO PELA 1ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITARES DE SÃO JOSÉ/SC (CONTRATAÇÃO ESTA QUE RESTOU DESERTA NO 
PE 174/2021 - PROCESSO DE COMPRAS 462/2021). Fornecedor: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Valor Total: R$4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos reais). Eron de Farias Gipp – Diretor de Compras

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE N° 011/2022
Publicação Nº 3871573

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 011/2022– Processo nº 097/2022– Proc. Adm. 30464/2022. CONTRATADO: PLATO 
CULTURAL LTDA OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PLATÔ CULTURAL LTDA, ESPECIALIZADA 
EM PLACEMAKING E EDUCAÇÃO IMERSIVA, LIDERADA POR ARTISTAS PARA DESENVOLVER PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ES-
COLAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ/SC., CONTEMPLANDO 04 (QUATRO) ESCOLAS REGULARES A SABER; CEM MORAR BEM, CEM SÃO LUIZ, 
EEF CALIFÓRNIA E CEM SANTA TEREZINHA, SENDO 08 (OITO) TURMAS, COM TOTAL DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ESTUDANTES, 
EM UM PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. VALOR: R$ 189.999,99 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e nove centavos). Data: 03 de Maio de 2022.

Câmara muniCipal

PORTARIA N° 183/2022
Publicação Nº 3872009

PORTARIA Nº 183/2022

A Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso das atribuições conferidas pelo art. 23, III, “a” e art. 70 do Regimento Interno,

RESOLVE:
Exonerar o servidor Guilherme Gevaerd Silvestrin Pontes, matrícula 1610, do cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar – CCV-1, 
vinculado ao gabinete do vereador Cryslan Jorjan de Moraes.

Câmara Municipal de São José, SC, 03 de maio de 2022.

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
PRESIDENTE
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PORTARIA N° 184/2022
Publicação Nº 3872010

PORTARIA Nº 184/2022

A Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso das atribuições conferidas pelo art. 23, III, “a” e art. 70 do Regimento Interno,

RESOLVE:
Exonerar o servidor Matheus Dávila Pimentel, matrícula 1514, do cargo em comissão de Assessor Parlamentar – CCV-2, vinculado ao gabi-
nete do vereador Cryslan Jorjan de Moraes.

Câmara Municipal de São José, SC, 03 de maio de 2022.

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
PRESIDENTE

PORTARIA N° 185/2022
Publicação Nº 3872011

PORTARIA Nº 185/2022

A Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso das atribuições conferidas pelo art. 23, III, “a” e art. 70 do Regimento Interno,

RESOLVE:
Nomear o senhor Matheus Dávila Pimentel para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar – CCV-1, vinculado ao gabinete 
do vereador Cryslan Jorjan de Moraes.

Câmara Municipal de São José, SC, 03 de maio de 2022.

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
PRESIDENTE

PORTARIA N° 186/2022
Publicação Nº 3872014

PORTARIA Nº 186/2022

A Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso das atribuições conferidas pelo art. 23, III, “a” e art. 70 do Regimento Interno,

RESOLVE:
Nomear o senhor Alisson Simones Kons para o cargo em comissão de Assessor Parlamentar – CCV-2, vinculado ao gabinete do vereador 
Cryslan Jorjan de Moraes.

Câmara Municipal de São José, SC, 03 de maio de 2022.

MERI TEREZINHA DE MELO HANG
PRESIDENTE
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São José do Cedro

prefeitura

DECRETO Nº 7338/2022
Publicação Nº 3869646

DECRETO Nº 7.338, DE 03 DE MAIO DE 2022.

“RETIFICA O PERCENTUAL PARA REVISÃO GERAL ANUAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 e 2021 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 
no Artigo 69 da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº. 4.937, de 19 de novembro de 2020 fixou o IPCA como índice para atualização da remuneração 
anual dos servidores públicos municipais;

CONSIDERANDO o teor da decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina proferida no processo n. @CON21/00333202, que 
permitiu a edição de ato normativo de concessão de revisão geral anual que abarque recomposição inflacionária de ciclos anuais relativos 
a 2020 e 2021, observada a condicionante de não retroatividade;

CONSIDERANDO o teor da sentença de improcedência proferida no processo judicial n. 5001183-42.2021.8.24.0065, em trâmite na Vara 
Única desta Comarca, a qual ressalvou que os valores já pagos aos servidores municipais, a título de revisão geral anual, não deverão ser 
ressarcidos aos cofres públicos, porque recebidos com a mais legítima boa-fé;

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a concessão de revisão geral anual de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, a todos os servidores 
públicos municipais da administração direta e indireta, ativos, inativos, pensionistas, aos admitidos em caráter temporário, aos empregados 
públicos, aos conselheiros tutelares, aos estagiários, as funções gratificadas e as vantagens nominais, na ordem de 10,74% (dez vírgula 
setenta e quatro porcento), que tem como base o índice acumulado do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, 
relativo ao período de dezembro de 2020 a novembro de 2021, bem como na ordem de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento), que 
tem como base o índice acumulado do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, relativo ao período de dezembro 
de 2019 a novembro de 2020.
Parágrafo Único. Ficam excluídos: os professores e assistentes técnico-pedagógicos, bem como os membros do Magistério Público Munici-
pal, inclusive aos admitidos em caráter temporário e os Professores da Secretaria Municipal de Esportes, devido à concessão do reajuste 
do piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Lei Municipal nº. 4.271 de 16 de julho de 2014; e os Agentes 
Comunitários de Saúde, devido à concessão do pagamento do piso nos termos da Lei Complementar nº. 039, de 25 de março de 2014.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10 de março de 2022.

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

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, 03 de maio de 2022.

JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito municipal
Registrado e publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM.
www.diariomunicipal.sc.gov.br

Charlise Barato dos Santos,
Agente Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO ADITIVO 01.2022 P 66/2019
Publicação Nº 3871611

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº66/2019.
PROCESSO LICITATORIO Nº. 51/2021– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 51/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO
CONTRATADO: SANTA CATARINA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA EPP
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade, “prorrogar o prazo de vigência e reajustar o valor” para prestação do serviço contra-
tado conforme objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br
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DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERALEINSTITUIÇÕES OFICIAIS DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDE-
RAL, NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS.
A PRESENTE ALTERAÇÃO DO TRAJETO COM ACRÉSCIMO DE LINHA (35 KM) E REAJUSTE DE VALOR SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA 
PAVIMENTAÇÃO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA - TRECHO SÃO JOSÉ DO CEDRO ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA SÃO VENDELINO.
O preço contratado será reajustado pelo índice do IPCA, em 11,28%, conforme segue:
Item Quant. Un. Descrição Valor Unitário Valor
01 12 Mês R$ 2.243,44 R$ 26.921,28

São José do Cedro, 03 de maio de 2022.

João Luiz de Andrade
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE PREGÃO PRESENCIAL N. 49/2022 - PREF
Publicação Nº 3871005

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1299181F4ED5794A615E0C266F44D39112801A8D
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2022

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações 
vigentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº49/2022, Edital de Pregão Nº49/2022, Objeto: REGISTRO DE PREÇO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA SERVIÇOS DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA, SERVIÇO DE TORNO/SOLDA, MIG/MECÂNICO, 
TODOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, bem como AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA USO NA LAVAÇÃO DE MAQUINAS, 
CAMINHÕES E VEÍCULOS. Recebimento, abertura e julgamento às 14:00 horas do dia 16 de maio de 2022, no Setor de Compras, Contratos 
e Licitações da Prefeitura Municipal, cita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail compras-
cedro@prefcedro.sc.gov.br , ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das 07:30hrs ás 11:30hrs das 13:00hrs ás 17:00hrs, site 
da Prefeitura de São José do Cedro – SC https://saojosedocedro.atende.net/. João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal.

EXTRATO PREGÃO PRESENCIAL - 50/2022 - PREF
Publicação Nº 3871570

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) A94CDD18764E2A1627916A7EA2651F69CDF5709E
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2022

O Município de São José do Cedro, usando de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, demais alterações vi-
gentes, e Lei Federal 10.520/02 promove Processo Licitatório nº50/2022, Edital de Pregão Nº50/2022, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS, RACAUCHUTAGENS, VULCANIZAÇÃO E 
CONSERTO DE PNEUS. Recebimento, abertura e julgamento às 09:00 horas do dia 16 de maio de 2022, no Setor de Compras, Contratos e 
Licitações da Prefeitura Municipal, cita na Rua Jorge Lacerda 1049, São José do Cedro – SC, maiores informações, pelo e-mail comprasce-
dro@prefcedro.sc.gov.br , ou telefone: 0xx49-36436300, no Depto de Compras, das 07:30hrs ás 11:30hrs das 13:00hrs ás 17:00hrs, site da 
Prefeitura de São José do Cedro – SC https://saojosedocedro.atende.net/. João Luiz de Andrade – Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 419/2022
Publicação Nº 3867888

PORTARIA Nº 419/2022

JOÃO LUIZ DE ANDRADE, Prefeito de São José do Cedro, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, nos termos do 
artigo 37 da Constituição Federal, combinado com o inciso IX, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal, artigo 12, VIII, da Lei Complementar 
nº 083, de 29 de novembro de 2019 – Estatuto dos Servidores, Inciso III, do artigo. 2º da Lei Complementar nº 053, de 24 de maio de 
2016, e Edital de Processo Seletivo nº 004/2021,

RESOLVE:
Art. 1º Admitir em caráter temporário, Jéssica Carina Gonçalves Ott, para exercer o cargo de Professor não Habilitado, regido pelo Regime 
Jurídico Único Estatutário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na área do Ensino Fundamental, para ter exercício junto ao 
Centro Municipal de Educação Girassol - CEMEG, neste município, no período de 04 de maio a 16 de dezembro de 2022, para atender ne-
cessidades de alunos especiais, na condição de segundo professor.

Art. 2º Em caso de transferência do aluno com necessidades especiais, o contrato temporário será automaticamente rescindido.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

mailto:comprascedro@prefcedro.sc.gov.br
mailto:comprascedro@prefcedro.sc.gov.br
https://saojosedocedro.atende.net/. 
mailto:comprascedro@prefcedro.sc.gov.br
mailto:comprascedro@prefcedro.sc.gov.br
https://saojosedocedro.atende.net/. 
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Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de São José do Cedro, em 03 de maio de 2022.

JOÃO LUIZ DE ANDRADE,
Prefeito.

SANDRA CLAUDETE KUNZLER,
Secretária Municipal de Educação e Cultura.

Registrada e publicada na data supra.

Daniela H. Ammon,
Departamento Pessoal.
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HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 40/2022
Publicação Nº 3868770

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2178 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 42 codigoCliente: 2178 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-2666-MYPPIMQLGSDTK-0 - Emitido por: EMANUELE FERNANDA FANTINELLI 03/05/2022 09:33:13 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial
Para Contratação de Serviços

40/2022
Processo Administrativo: 40/2022

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 7300/2022.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Pregão  Presencial  nº.  40/2022,  o(s)
participante(s):

91707 - ANTONIO ORIDES BARROS
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CONTRATAÇÃO  DE  MÃO  DE  OBRA  PARA
IMPLANTAÇÃO  DE  RAMPAS  DE  ACESSIBILIDADE
NO PASSEIO PÚBLICO CONFORME NBR 9050/2015
(ANEXO)

UNIDADE EMPLEITEIRA 
BARROS

200 R$180,50 R$36.100,00

2 CONTRATAÇÃO DE MÃO OBRA PARA CONSERTO/
MANUTENÇÃO DE MEIO FIO

METROS LINEAR EMPLEITEIRA 
BARROS

1.000 R$28,50 R$28.500,00

Total do Fornecedor: R$64.600,00

São José do Cedro, 3 de maio de 2022.

___________________________________
JOAO LUIZ DE ANDRADE

Prefeito
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HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 41/2022
Publicação Nº 3870974

 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO
Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação
Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2178 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 

Minuta - Licitação: 43 codigoCliente: 2178 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: Não

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561101-2666-GJKWXJAHQXBKD-2 - Emitido por: EMANUELE FERNANDA FANTINELLI 03/05/2022 15:28:36 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão Presencial
Para Contratação de Serviços

41/2022
Processo Administrativo: 41/2022

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Decreto nº 7300/2022.

Homologo

Nesta  data  a  referida  decisão  e  constante  da  ata  anexa,  considerando  vencedor  da  licitação,  objeto  da  Pregão  Presencial  nº.  41/2022,  o(s)
participante(s):

87009 - G. A. SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES EIRELI
Lote: 2 - 2
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

2 HORA  MAQUINA  DE  RETROESCAVADEIRA  A
MAQUINA  DEVERÁ  TER  TRAÇÃO  4  X  4,  CONCHA
DIANTEIRA  E  TRASEIRA,  SENDO  TRASEIRA  COM
DUAS  LARGURAS  NO  MINIMO,  SENDO  UMA  ATÉ
40CM  E  A  OUTRA  ATÉ  80CM,  POTENCIA  MINIMA
DE 70CV.

HORAS G.A 
ESCAVAÇÕES 
EIRELI

550 R$200,00 R$110.000,00

Total do Fornecedor: R$110.000,00
96113 - NILTO BARP - MEI
Lote: 1 - 1
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇO  COM  CAMINHÃO  CAÇAMBA  TRAÇADO,
QUE  SUPORTE  CARREGAR  NO  MINIMO  14
METROS CUBICOS.

HR. Mercedes 
Benz

550 R$198,90 R$109.395,00

Total do Fornecedor: R$109.395,00
97195 - NENE ESCAVAÇÕES E PERFURAÇÕES LTDA
Lote: 5 - 5
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

5 MAQUINA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
MODELO  "MINIESCAVADEIRA  HIDRÁULICA",  COM
SISTEMA  DE  ESTEIRAS  METÁLICAS  OU
EMBORRACHA,  03  TIPO  DE  CONCHAS
(  LARGURAS  DIFERENTES  30/50/70  NO  MINIMO,
PESO  MINIMO  DE  2500KG,  POTENCIA  MINIMA  DE
20CV.

HR. ANDER 
ESCAVAÇÕES 
E 
PERFURAÇÕES

800 R$112,92 R$90.336,00

6 ABERTURA  OU  FECHAMENTO  DE  VALA  COM
PROFUNDIDADE  MÉDIA  DE  0,80MTS,  LARGURA
MÍNIMA DE 0,30 MTS.

MTS ANDER 
ESCAVAÇÕES 
E 
PERFURAÇÕES

10.000 R$2,95 R$29.500,00

Total do Fornecedor: R$119.836,00
951056 - MAESTRI TERRAPLANAGEM LTDA
Lote: 6 - 6
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

7 ROMPEDOR  DE  ROCHA  ACOPLADO  À
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

HORAS Hyundai 300 R$448,33 R$134.499,00

Total do Fornecedor: R$134.499,00

São José do Cedro, 3 de maio de 2022.

___________________________________
JOAO LUIZ DE ANDRADE

Prefeito
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São José do Cerrito

prefeitura

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2022
Publicação Nº 3870675

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 25428AAF8CEBDB1ECEC19F630AD58E115C512DB8
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO-SC
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 043/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022

Objeto: Registro de Preços para possível Aquisição de Materiais de Consumo, Higiene e Limpeza.
Tipo: Menor preço por Item.
Recebimento das Propostas: até 08h45 do dia 17/05/2022.
Abertura: às 09h00 do dia 17/05/2022.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.cerrito.sc.gov.br, link “Li-
citações”. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Compras deste Município, situado Rua Anacleto da Silva 
Ortiz, 127, Centro, de segunda a sexta em horário de expediente normal, ou pelo fone (49) 3242-1111.

São José do Cerrito, SC, 03 de maio de 2022.

JOSÉ DIRCEU DA SILVA
Prefeito de São José do Cerrito

DECRETO 029/2022
Publicação Nº 3872031

DECRETO Nº 029/2022
De 03 de maio de 2022

“SUSPENSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO TERRITORIO MUNICIPAL E AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”

JOSÉ DIRCEU DA SILVA, Prefeito Municipal de São José do Cerrito, estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Artigo 93, VIII e XII da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. – Ficam suspensos o transporte escolar em todo território municipal e as aulas da rede pública municipal de ensino, no dia 04 de 
maio de 2022 (quarta-feira), em razão das fortes chuvas que afetam o município de São José do Cerrito.

Art. 2º. – A suspensão poderá ser prorrogada ou revogada a qualquer momento, caso persista as condições meteorológicas.

Parágrafo único: Eventual necessidade de compensação na carga horaria do ano letivo, será definido pelo Conselho de Educação e Secre-
taria Municipal de Educação.

Atr. 3°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Cerrito, 03 de maio de 2022

JOSÉ DIRCEU DA SILVA
Prefeito

Certifico que este Decreto foi registrado e publicado no Mural e no Diário Oficial dos Municípios - DOM consoante o disposto nos arts. 115 
e 170 da Lei Orgânica do Município.

SJC em ___/____/2022

Prefeitura Municipal
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São Lourenço do Oeste

prefeitura

DECRETO Nº 7.549, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870783

DECRETO Nº 7.549, DE 03 DE MAIO DE 2022.

Altera o Decreto nº 4.075, de 15 de julho de 2010, que estabelece valores de diárias pagas aos servidores públicos municipais, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso VII, 
do artigo 55, da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO os efeitos da Lei Complementar nº 283, de 20 de dezembro de 2021, que “dispõe sobre a estrutura administrativa e define 
atribuições dos cargos de provimento comissionado do Poder Executivo do Município de São Lourenço do Oeste e dá outras providências”, 
dispondo sobre a reestruturação da organização político administrativa do Poder Executivo do Município de São Lourenço do Oeste;

DECRETA:
Art. 1º O inciso III do artigo 3º do Decreto nº 4.075, de 15 de julho de 2010, que estabelece valores de diárias pagas aos servidores públicos 
municipais, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................................................................................
 ............................................................................................................................... 
III - Secretários Municipais Adjuntos, Assessores, Coordenadores, Diretores, servidores com ocupações de Nível Administrativo Superior 
- NAS do quadro de carreira do Município, servidores integrantes da carreira do Magistério Público Municipal, e ACTs com Nível de Ensino 
Superior: 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento);
 .................................................................................................................... ”. (NR)

Art. 2º O Anexo III do Decreto nº 4.075, de 15 de julho de 2010, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo Único deste De-
creto.

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

São Lourenço do Oeste - SC, 03 de maio de 2022.

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal
ANEXO ÚNICO
(Decreto nº 7.549, de 03 de maio de 2022)

“ANEXO III
(Decreto nº 4.075, de 15 de julho de 2010)

VALORES DAS DIÁRIAS - QUADRO ÚNICO DE PESSOAL

Nível GRUPO CATEGORIA Percentual (%) Valor da Diária

Deslocamento para as 
Capitais dos Estados e 
Cidades há mais de 300 
km e 300 mil habitantes

Deslocamento para o 
Exterior Capital Federal

.... ......................................... ........ .......... .............. ...............

II

Secretários Municipais e servidores 
ocupantes de cargo de chefia dos Órgãos 
Especiais da Administração Superior do 
Poder Executivo:
Procurador Geral do Município;
Controlador Geral do Município;
Contador Geral do Município;
Tesoureiro Geral do Município, e
Presidente da Autarquia.

........ .......... .......... ..........
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III

Secretários Municipais Adjuntos, Assesso-
res, Coordenadores, Diretores, servidores 
do Nível Administrativo Superior - NAS, 
servidores integrantes da carreira do 
Magistério, ACTs com Nível de Ensino 
Superior.

........ .......... .......... ..........

.... ......................................... ........ .......... .............. ...............

.................................................................................................................................”. (NR)

São Lourenço do Oeste - SC, 03 de maio de 2022.

RAFAEL CALEFFI
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022
Publicação Nº 3872119

EXTRATO DA ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2022
ORIGEM: Processo Licitatório Nº 054/2022 – Pregão Presencial Nº 028/2022 – SRP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIO FIO REBAIXADO, MEIO FIO E GRADE DE CONCRETO COM BARRA DE FERRO, A SEREM UTILIZADOS 
NA MANUTENÇÃO DE VIAS, BEM COMO NAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC.
FORNECEDOR: EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 09.543.902/0001-49.
VALOR: R$ 277.950,00 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais).
TOTAL: R$ 277.950,00 (duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais).
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022.
VIGÊNCIA: 03/05/2022 à 03/05/2023.
INFORMAÇÕES: licitacoes@saolourenco.sc.gov.br ou (49) 3344-8588.
Os preços registrados na Ata de Registro de Preços oriunda deste processo estão disponíveis através do link: https://www.transparencia.
saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos conforme preconiza o §2º, art.15 da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3868132

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Origem: do art. 24, inc. I, da Lei nº 8.666/1993.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: ABEL GOES FERREIRA CAMPOS, CNPJ sob o nº 24.418.455/0001-90.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA E PROJETO GEOLÓGICO A 
SER DESENVOLVIDO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO NO DISTRITO 
DE FREDERICO WASTNER.
Valor: R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais).
Pagamento: Os pagamentos serão realizados à Contratada, via depósito bancário em conta de sua titularidade, após a prestação dos servi-
ços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal contendo todas as especificações.
Recursos orçamentários: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato serão custeadas através de recursos pró-
prios do município, por conta dos orçamentos do exercício financeiro de 2022, com a seguinte rubrica orçamentária: D - 106/2022 - 
3.3.90.00.00.00.00.00.00000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura - Secretaria Municipal de Agricultura.
Data de Assinatura: 03/05/2022.
Vigência: de 03/05/2022 a 02/07/2022.
Signatários: Rafael Caleffi (Prefeito Municipal) pela contratante, e Abel Goes Ferreira Campos - pela contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869523

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
Origem: Processo Licitatório nº 061/2021, Modalidade Pregão Presencial nº 046/2021.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: MECANICA ROMANOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.412.710/0001-29.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO COM DESMONTAGEM 
E MONTAGEM DE MÁQUINAS PESADAS, PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC.
Valor: R$ 24.076,05 (vinte e quatro mil e setenta e seis reais e cinco centavos).
Pagamentos: Os pagamentos serão realizados à Contratada de acordo com a ordem cronológica do exercício 2022, estabelecida pelo De-
creto nº 7.326, de 09 de novembro de 2021, mediante a entrega dos relatórios mensais de realização dos serviços sempre acompanhada 

mailto:licitacoes@saolourenco.sc.gov.br
https://www.transparencia.saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos
https://www.transparencia.saolourenco.sc.gov.br/licitacoesecontratos
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da respectiva nota fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.
Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução deste Contrato serão custeadas através de recursos próprios do Município, por 
conta do exercício financeiro de 2022, com as seguintes rubricas orçamentárias: D - 106/2022 - 3.3.90.00.00.00.00.00.00000 - Manutenção 
da Secretaria de Agricultura - Secretaria Municipal de Agricultura.
Assinatura: 03/05/2022.
Vigência: de 03/05/2022 a 31/12/2022.
Signatários: Rafael Caleffi (Prefeito Municipal) - pelo Contratante e Valdecir Dulcimar Romanoski, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871187

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2021.
Origem: Processo Licitatório nº 009/2020, Modalidade Pregão Presencial nº 002/2020.
Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.
Contratada: CARLOS PREZZI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.038.803/0001-57.
Objeto: aditar o itinerário do item 02, do Contrato nº 091/2021, de 26/04/2021, (originário Processo Licitatório nº 042/2021, Modalidade 
Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAR SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2021),
para atender aos alunos residentes no Loteamento Daniel, estudantes da EBM Santa Maria Goretti e EBM Irmã Neusa, no período vesper-
tino, na quantidade de 4 km/dia (quatro quilômetros por dia), totalizando em 584 km (quinhentos e oitenta e quatro quilômetros) para os 
dias letivos restantes de 2022; ao custo unitário de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos) ao quilômetro, perfazendo o valor total 
de R$ 5.402,00 (cinco mil e quatrocentos e dois reais), o que corresponde a 7,48% (sete vírgula quarenta e oito por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.
Valor: R$ 5.402,00 (cinco mil e quatrocentos e dois reais).
Recursos Financeiros: As despesas decorrentes do presente aditivo, serão custeadas com recursos próprios e correrão por conta do exercício 
financeiro de 2022.
Data de Assinatura: 03/05/2022.
Vigência: de 03/05/2022 a 31/12/2022.
Signatários: Prefeito Municipal, o Sr. Rafael Caleffi, e Carlos Prezzi pela contratada.
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HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/2022
Publicação Nº 3872120

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

83.021.873/0001-08CNPJ: (49) 3344-8500

89990-000 - São Lourenço do Oeste

Telefone:
Rua Duque de Caxias, 789 - CentroEndereço:

Nr.:   28/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

54/2022

12/04/2022

Página: 1 / 2

c) Modalidade:

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente  pela  Lei  10.520/02,  e  alterações  posteriores,  a  vista  do  parecer  conclusivo  exarado  pela
Comissão de Licitações, resolve:

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

03/05/2022
Pregão presencial
28/2022 - PR
54/2022

AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIO FIO REBAIXADO, MEIO FIO E GRADE DE
CONCRETO COM BARRA DE FERRO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO
DE VIAS, BEM COMO NAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO
DO OESTE – SC.

Lote: 1
Participante: EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total
1 TUBO DE CONCRETO 40 CM - TUBO DE CONCRETO DIAMETRO

INTERNO 40 CM
1.000,0 UND 59,83 59.830,00

2 TUBO DE CONCRETO 60 CM - TUBO DE CONCRETO DIAMETRO
INTERNO 60 CM

800,000 UND 121,15 96.920,00

3 TUBO DE CONCRETO ARMADO  80 CM - TUBO DE CONCRETO
ARMADO  DIAMETRO INTERNO 80 CM

200,000 UND 324,07 64.814,00

4 TUBO DE CONCRETO ARMADO  DIAMETRO INTERNO 100 CM - TUBO
DE CONCRETO ARMADO  DIAMETRO INTERNO 100 CM

25,000 UND 448,72 11.218,00

5 TUBO DE CONCRETO ARMADO  DIAMETRO INTERNO 120 CM, PAREDE
COM - TUBO DE CONCRETO ARMADO  DIAMETRO INTERNO 120 CM,
PAREDE COM ESPESSURA DE 15CM. ATERRO MINIMO DE 100 CM.

25,000 UND 448,72 11.218,00

Total do Participante: 244.000,00

Lote: 2
Participante: EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

6 MEIO FIO DE CONCRETO REBAIXADO, COM 10CM DE ALTURA, 26CM
DE LARGURA E 70CM DE COMPRIMENTO - MEIO FIO DE CONCRETO
REBAIXADO, COM 10CM DE ALTURA, 26CM DE LARGURA E 70CM DE
COMPRIMENTO

350,000 UND 25,00 8.750,00

7 MEIO FIO DE CONCRETO, COM 17CM DE ALTURA, 26CM DE LARGURA
E 70CM DE COMPRIMENTO - MEIO FIO DE CONCRETO, COM 17CM DE
ALTURA, 26CM DE LARGURA E 70CM DE COMPRIMENTO

400,000 UND 30,00 12.000,00

Total do Participante: 20.750,00

Lote: 3
Participante: EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA

8 GRADE DE CONCRETO COM BARRA DE FERRO, 70CM2 COM FERRO
DE 16 E 20MM - GRADE DE CONCRETO COM BARRA DE FERRO,
70CM2 COM FERRO DE 16 E 20MM

30,000 UND 440,00 13.200,00

Total do Participante: 13.200,00
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São Ludgero

prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022 - PMSL
Publicação Nº 3868368

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C53CD7C68608262EF47A2A517F5D94CD19065F31
 MUNICIPIO DE SÃO LUDGERO
Departamento de Licitações e Contratos
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 056/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 040/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A FROTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Data da Abertura do Processo Licitação: 19/05/2022
Horário da Abertura do Processo Licitação: 14h00min
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço e horários: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, n.º 1300 – 
Centro - 88730-000 - São Ludgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min, 
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3657-8800.
São Ludgero (SC), 03 de Maio de 2022.
Ibaneis Lembeck
Prefeito de São Ludgero
Código registro TCE:
C53CD7C68608262EF47A2A517F5D94CD19065F31

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022 - PMSL
Publicação Nº 3870834

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1C0B4F400DC6AE4A266D03EDAB47EACF9A4D3E1E
 MUNICIPIO DE SÃO LUDGERO
Departamento de Licitações e Contratos
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº PROCESSO P/ MODALIDADE: Nº 041/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Data da Abertura do Processo Licitação: 20/05/2022
Horário da Abertura do Processo Licitação: 09h00min
O edital, anexos e esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço e horários: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, n.º 1300 – 
Centro - 88730-000 - São Ludgero – SC, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min as 17h00min, 
site: www.saoludgero.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3657-8800.
São Ludgero (SC), 03 de Maio de 2022.
Ibaneis Lembeck
Prefeito de São Ludgero
Código registro TCE:
1C0B4F400DC6AE4A266D03EDAB47EACF9A4D3E1E

Samae - São ludGero

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2022
Publicação Nº 3871599

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 113FB39FE6306DDB88C3729B2407E7DC7ED46E6E
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE SAO LUDGERO
HOMOLOGAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 8/2022 - Pregão Presencial Nº 3/2022
Objeto: Aquisição de pneus para a frota do SAMAE..
Empresa Vencedora (Item 1 e 2): MODELO PNEUS LTDA - CNPJ: 94.510.682/0001-26.
Valor Total: R$ 14.874,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e quatro reais).
Total Geral: R$ 14.874,00 (quatorze mil oitocentos e setenta e quatro reais)
Data Homologação: 03/05/2022.
Maiores informações: Setor de Compras e Licitações do SAMAE de São Ludgero, telefone (48)3657-1444 das 8:30 às 11:30 horas e das 
14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, e/ou e-mail:compras@samaesl.sc.gov.br.
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São Ludgero (SC), 03 de maio de 2022.

Judite Peters Schurohff
Diretora do SAMAE

PORTARIA 41/2022
Publicação Nº 3870708

PORTARIA SAMAE SLU Nº. 41/2022
NOMEIA SERVIDORA PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO SAMAE DE SÃO LUDGERO-SC

JUDITE PETERS SCHUROHFF, Diretora do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC), no uso de suas atribuições 
e de acordo com o artigo 80, inciso II da Lei Orgânica do Município de São Ludgero, Artigos 11 e 12 da Lei Complementar N° 007/93 de 
28/12/93, Artigo 8° da Lei Complementar N° 008/93 e alterações - Plano de Cargos e Salários do SAMAE, e tendo em vista o resultado do 
Concurso Público N° 01/2019, homologado em 23 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR por Concurso e nos termos dos Artigos 08º,09º, 10, 11 e 12 da Lei Complementar N° 008/93 de 06/12/93 e alterações, 
LUANA DELLA GIUSTINA STANGE, portadora do RG nº. ****763, inscrita no CPF nº ***213.339**, para exercer o Cargo Efetivo de OPE-
RADORA DE ETA/ETE, Padrão AM-06, Nível 01, Referência A, do Quadro de Pessoal Permanente, de Natureza Técnica, em regime de 40 
(Quarenta) horas semanais de trabalho, a partir de 03 de maio de 2022.

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

Art. 3º - Registre-se e publique.

São Ludgero-SC, 03 de maio de 2022.

PORTARIA 42/2022
Publicação Nº 3870719

PORTARIA SAMAE SLU Nº. 42/2022
NOMEIA SERVIDOR PARA O QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO SAMAE DE SÃO LUDGERO-SC.

JUDITE PETERS SCHUROHFF, Diretora do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Ludgero (SC), no uso de suas atribuições 
e de acordo com o artigo 80, inciso II da Lei Orgânica do Município de São Ludgero, Artigos 11 e 12 da Lei Complementar N° 007/93 de 
28/12/93, Artigo 8° da Lei Complementar N° 008/93 e alterações - Plano de Cargos e Salários do SAMAE, e tendo em vista o resultado do 
Concurso Público N° 01/2019, homologado em 23 de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR por Concurso e nos termos dos Artigos 08º,09º, 10, 11 e 12 da Lei Complementar N° 008/93 de 06/12/93 e alterações, 
EDUARDO FERNANDES DA LUZ, portador do RG nº. ****623, inscrito no CPF nº ***980.349**, para exercer o Cargo Efetivo de ENGE-
NHEIRO, Padrão AM-08, Nível 01, Referência A, do Quadro de Pessoal Permanente, de Natureza Técnica, em regime de 40 (Quarenta) horas 
semanais de trabalho, a partir de 03 de maio de 2022.

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

Art. 3º - Registre-se e publique.

São Ludgero-SC, 03 de maio de 2022.
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São Miguel da Boa Vista

prefeitura

13/2022 - QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC E, DE 
OUTRO, A EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA

Publicação Nº 3870548

 

  

 Município de São Miguel da Boa Vista 
 Estado de Santa Catarina 

Rua São Luiz, 210, Centro  -  Fone/Fax: (49) 3667-0050  - Cep: 89879-000 
CNPJ: 80.912.124/0001-82 – Site: www.saomigueldaboavista.sc.gov.br 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº13/2022 QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE SÃO 
MIGUEL DA BOA VISTA/SC E, DE OUTRO, A 
EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTAO DE 
DADOS LTDA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.  

 

O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São Luiz, 
nº. 210, inscrito no CNPJ nº. 80.912.124/0001-82 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o 
Sr. VANDERLEI BONALDO, brasileiro, casado, prefeito, inscrito no CPF sob nº. 043.822.729-80 e 
Carteira de Identidade nº. 4.188.341-SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua São Luis n° 1422 
nesta cidade de São Miguel da Boa Vista/SC e Comarca de Maravilha/SC, e a empresa NP 
TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.797.967/0001-95, 
estabelecida na Rua lzabel a Redentora, 2356 - Edif, Loewen, Sala 117, Bairro Centro, CEP 83005-
010, São José dos Pinhais/PR, doravante de denominada CONTRATADA, por seu representante, o 
Sr. RUDIMAR BARBOSA DOS REIS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº  
574.460.249-68, Identidade nº 4.086.763-5, têm entre si justo e acordado, celebrar o presente 
contrato, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar 
o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do “BANCO DE PREÇOS” com base 
nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e 
homologados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1.  O prazo de vigência do presente instrumento é de 12meses, contados a partir da liberação de 
senha e acesso ao Banco de Preços.  

2.2.  A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
mediante a prévia justificativa da autoridade competente. 

2.3.  Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, a duração do 
contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, desde 
que cumpridas as formalidades acima indicadas e demonstrado, nos autos, que a medida importará 
em obtenção de preços e condições mais vantajosos para a administração.  

2.4. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

2.5. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 
objeto.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
3.1. O valor global anual deste contrato é de R$7.486,92, conforme proposta da CONTRATADA 
integrante deste instrumento, e será quitado em parcela única, inclusos todos os impostos, encargos, 
taxas, seguros e demais despesas necessárias à sua execução. 
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3.2. O pagamento será processado em até o 10º dia útil após a liquidação, mediante apresentação da 
nota fiscal, devidamente atestada pelo CONTRATANTE, por meio de nota de empenho, mediante 
depósito no Banco do Brasil, ag. 1622-5, conta 464-2. 

3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias da realização do pagamento acima fixado incidirá no 
bloqueio das senhas de acesso à ferramenta, acesso este que será liberado novamente após 
constatada a quitação do citado débito pela Contratante. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

4.3. Os serviços que fazem parte do presente contrato serão recebidos provisoriamente em até 02 

(dois) dias úteis, contados da data da liberação do acesso ao sistema. 

4.3.1. Constatadas irregularidades na prestação dos serviços, a CONTRATANTE poderá:  

4.3.1.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-los no todo ou em parte, determinando sua 
readequação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

4.3.1.2. Na hipótese de readequação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a 
indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 
escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  

4.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral das especificações contratadas.  

4.5. Se o acesso à ferramenta Banco de Preços, a qualquer tempo, deixar de permanecer disponível 
por responsabilidade da CONTRATADA, ficará esta sujeita as penalidades previstas na cláusula 
décima e seguintes. 

CLÁUSULA QUINTA –DA FISCALIZAÇÃO 

5.1. A fiscalização do contrato será exercida por representante da Contratante, ao qual competirá 
dirimir as dúvidas que surgirem no curso da vigência do contrato e tudo dará ciência à Contratada, 
conforme artigo 67 da Lei 8.666/93.  

5.2. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade do licitante 
vencedor pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato em conformidade com o artigo 70 da Lei 8.666/93.  

5.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do orçamento vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 
7.1 - DA CONTRATANTE 

7.1.1.Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste contrato; 

7.1.2. Efetivar a satisfação do crédito da CONTRATADA, nos precisos termos dispostos neste 
instrumento; 

7.1.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
CONTRATADA, pertinentes ao objeto do presente pacto. 

7.1.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na execução 
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do objeto, utilizando-se da forma escrita, para que esta possa tomar as medidas necessárias. 

7.1.5. Zelar pelo conteúdo dos produtos contratados, não transferindo acesso ou divulgando seu 
conteúdo a terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATADA. 

7.1.6. Notificar à CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre a intenção de aplicação de 
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

7.1.7. Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais. 

7.2 - DA CONTRATADA 

7.2.1.Executar de acordo com sua proposta, normas legais e cláusulas deste contrato, o objeto 
contratado, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento de suas obrigações; 

7.2.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato; 

7.2.3. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

7.2.4. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por quaisquer danos e ou prejuízos 
materiais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou preposto, ao 
CONTRATANTE ou a terceiros. 

7.2.5. Manter canal de atendimento para representá-la durante a execução do contrato e para 
intermediar as solicitações entre as partes, realizada sempre que possível mediante mensagens 
eletrônicas/e-mails, o qual deverá ser aceito pelo CONTRATANTE.  

7.2.6. Notificar à CONTRATANTE sobre a ocorrência de quaisquer irregularidades ou sobre a 
indisponibilidade da ferramenta, durante a execução e vigência do contrato. 

7.3 – FORMA DE UTILIZAÇÃO  

7.3.1. A funcionalidade da ferramenta, sua forma de utilização e prestação do serviço encontra-se 
descrita na Proposta Comercial da CONTRATADA, a qual é parte indissociável e integrante deste 
instrumento contratual. 

CLÁUSULA OITAVA – BASE LEGAL 
8.1. A presente contratação encontra-se fundada no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 

9.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do 
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

b) amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia ampla defesa e ao contraditório. 

9.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 
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I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II- Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - Indenizações e multas 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada que 
descumprir as condições deste instrumento, ficará sujeita às seguintes penalidades:  

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da 
obrigação, a juízo da Administração;  

II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO, a Administração poderá 
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:  

a. Advertência;  

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da Administração;  

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.2. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a 
que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada 
não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, contados de sua NOTIFICAÇÃO, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não 
sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração proceder à cobrança judicial da multa.  

10.3. As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.  

10.4. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível desde a 
data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo Administrativo 
respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório.  

10.5. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, 
ou processo administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA– DOS CASOS OMISSOS 

12.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - PUBLICAÇÃO 

12.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO 
14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Maravilha/SC, não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

E estando assim as partes, justas e acordadas, assinam o presente Termo de Contrato em 02(duas) 
vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que produzam seus efeitos 
legais. 

 

São Miguel da Boa Vista/SC, 03 de maio de 2022. 

 

 

 

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOAVISTA/SC 

VANDERLEI BONALDO 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

1.______________________________ ______________________(nome/CPF)                   

2.____________________________ ________________________(nome/CPF) 
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EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 17-2022
Publicação Nº 3870690

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 29992C61B22DC0A773DD9E87AD4A1EA9295DE87F
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2022  
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR 
 
VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação 
do tipo CHAMADA PÚBLICA, com fundamento na Lei 8.666/93, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 
O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA O 
EXERCÍCIO 2022, e estará recebendo envelopes da documentação e proposta até às 08:00 horas do 
dia 06/06/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na integra encontram-se disponíveis 
no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de Licitações, de Segunda a Sexta–
Feira, horário de expediente, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas. A presente licitação 
será regida pela Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 03 de maio 
de 2022.  

VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal.   
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EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO 18-2022
Publicação Nº 3870825

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E0BCE64146398582592A5AA81E6A68752F53B3AE
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 18/2022  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
 
VANDERLEI BONALDO, Prefeito Municipal de São Miguel da Boa Vista (SC), torna publico, Licitação 
do tipo PREGÃO PRESENCIAL, com fundamento na Lei 8.666/93, para AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, NAS QUANTIDADES 
ESTIMADAS, VALORES MÁXIMOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA ANEXO II DO EDITAL, e estará recebendo envelopes da documentação e proposta 
até às 08:00 horas do dia 17/05/2022. Maiores informações, bem como cópia do edital na integra 
encontram-se disponíveis no site do município, bem como poderão ser obtidas com o setor de 
Licitações, e setor de compras, de Segunda a Sexta–Feira, horário de expediente, das 07:30 às 11:30 
e das 13:00 as 17:00 horas. A presente licitação será regida pela Lei n. 10.520/02 com aplicação 
subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores. São Miguel da Boa Vista (SC), 03 de maio de 
2022.  

VANDERLEI BONALDO – Prefeito Municipal.  
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Câmara muniCipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2022
Publicação Nº 3870918

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2DBEDE058E12F395F71E9ED5F488270FAB87873E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, com sede a Av. São Miguel, 568, Centro, ins-
crita no CNPJ sob o nº 11.331.812/0001-36, na cidade de São Miguel da Boa Vista/SC, neste ato regularmente representada, doravante 
denominada CONTRATANTE e a empresa BETHA SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Julio Gaidzinski, 320, 
bairro Pio Correa, na cidade de Criciúma/SC, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, e-mail: filial.chapeco@betha.com.br, fone (49) 
3313-0050, neste ato regularmente representada, doravante denominada CONTRATADA, em decorrência do processo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 01, homologado em 19/04/2022, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores pactuam o 
presente contrato de prestação de serviços, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de licenças de uso, não exclusiva, mediante contratação de empresa para licen-
ciamento do direito de uso dos aplicativos Compras, Contratos, Controladoria, Prestação de Contas, Contabilidade, Documentos, e-Social, 
Folha, Patrimônio, Recursos Humanos, Tesouraria e Transparência.
1.2. Também faz parte do objeto a prestação dos seguintes serviços especializados:
a) Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.
b) Suporte técnico operacional, exclusivamente no(s) aplicativo(s) contratado(s).
c) Serviços de alterações específicas da entidade, quando solicitado.
d) Serviços de treinamento de reciclagem, quando solicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos do disposto no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93 e normas complementares, através de termos aditivos contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA via boleto bancário os seguintes valores:

a) Pelo licenciamento do(s) aplicativos(s):

ITEM QTDE UN APLICATIVOS USUÁRIOS VALOR MENSAL
R$

VALOR TOTAL
R$

1 12 mês Compras ilimitado 285,00 3.420,00

2 12 mês Transparência Fly ilimitado 190,00 2.280,00

3 12 mês Patrimônio ilimitado 275,00 3.300,00

4 12 mês Contabilidade ilimitado 400,00 4.800,00

5 12 mês Folha ilimitado 390,00 4.680,00

6 12 mês Recursos Humanos ilimitado 270,00 3.240,00

7 12 mês Documentos ilimitado 250,00 3.000,00

8 12 mês e-Social ilimitado 150,00 1.800,00

VALOR TOTAL R$ 26.520,00

b) Pela prestação de serviços de suporte técnico:

ITEM QTDE UN SERVIÇOS PARCELAS VALOR UNITÁRIO
R$

VALOR TOTAL
R$

1 1 Serv.
Implantação dos 
aplicativos, quando 
solicitado.

1 2.316,73 2.316,73

VALOR TOTAL R$ 2.316,73

Para atendimento técnico complementar (posterior à implantação e treinamento) o valor da hora técnica será de R$ 174,59 quando reali-
zado de forma presencial (na sede da contratante) e de R$ 112,03 quando realizado de forma remota (na sede da contratada), detalhada 
em relatório de serviço devidamente autorizado pela contratante.

c) O valor total do presente instrumento é R$ 28.836,73 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos).

mailto:filial.chapeco@betha.com.br
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d) O faturamento do licenciamento terá início a partir da cessão do direito de uso, através da liberação de chaves e senhas de acesso.
e) O pagamento da licença de uso será efetuado todo quinto dia útil do mês subsequente ao licenciamento do(s) aplicativo(s), mediante 
apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
f) O pagamento dos serviços de conversão de dados, implantação dos aplicativos e treinamento dos usuários serão pagos em parcela única, 
em até 15 (quinze) dias da conclusão dos respectivos serviços e mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
g) O pagamento pelos serviços de suporte técnico será efetuado em parcela única, em até 15(quinze) dias da conclusão dos respectivos 
serviços e mediante apresentação da nota fiscal e boleto bancário.
h) Em caso de atraso nos pagamentos será cabível correção monetária, durante o período de inadimplência, de acordo com o INP-C (IBGE) 
acumulado no período, e juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” em relação ao atraso 
verificado.
i) Os valores contratados serão corrigidos automaticamente a cada 12 (doze) meses, contados da data limite de apresentação das propostas 
de preços conforme § 1º, Art. 3º, da lei nº 10.192/2001, com base no INP-C (IBGE) apurado no período de referência, ou na falta desse, 
pelo índice legalmente permitido à época.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do licenciamento do Aplicativo objeto do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
3.3.90.00.00.00.00.00 1021 – Aplicações Diretas.

CLÁUSULA QUINTA - DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO
a) O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede a CONTRATANTE o direito de uso de licenças do(s) aplicativo(s), objeto 
deste contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de acordo com a quantidade de acessos indicada na Cláusula 
Terceira.
b) É vedada a cópia dos aplicativos e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup. Os aplicativos estão protegidos pela lei 
nº. 9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela lei n.º 9.610/98, cuja indenização pode chegar ao 
valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente.
c) É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) aplicativo(s) contratado a outro usuário, assim como também 
é a engenharia reversa, a decompilação ou a decomposição do(s) referido(s) aplicativo(s).
d) Responsabilidade por danos indiretos: em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do uso 
indevido ou da impossibilidade de usar (o)s referido(s) aplicativo(s), ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade 
destes danos.
e) Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os aplicativos deverão permanecer on-line por até 96% do 
tempo de cada mês civil.

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
Caberá à CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento pelo licenciamento do(s) aplicativo(s) objeto do presente Contrato, na forma e no prazo convencionado.
b) Facilitar o acesso dos técnicos da CONTRATADA às áreas de trabalho, registros, documentação e demais informações necessárias ao bom 
desempenho das funções.
c) Custear os gastos necessários para implantação, suporte técnico e alterações específicas solicitada no(s) aplicativo(s).
d) Manter pessoal habilitado para operacionalização do(s) aplicativo(s).
e) Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle de utilização do(s) aplicativo(s) licenciado(s), incluindo:
i. Assegurar a configuração adequada da máquina e instalação do(s) aplicativo(s).
ii. Manter backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança e recuperação no caso de falha da máquina,
iii. Dar prioridade aos técnicos da CONTRATADA para utilização do equipamento da CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos.
f) Digitação das informações necessárias para atingir os resultados esperados do(s) aplicativo(s).
g) Conferir os resultados obtidos na utilização do(s) aplicativo(s) licitado(s). Em caso de erro nos resultados obtidos deverá informar a 
CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for gerado por erro do(s) aplicativo(s)
h) Comunicar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sobre o cancelamento de qualquer aplicativo 
contratado, efetuado no 1º dia útil de qualquer mês; caso seja cancelado em outro dia, será considerado como início, o 1º dial útil do mês 
subsequente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
Caberá a CONTRATADA:
a) Instalar o(s) aplicativo(s), objeto deste contrato, e treinar os funcionários da CONTRATANTE na utilização do(s) mesmo(s).
b) Prestar suporte somente na operacionalização dos(s) aplicativo(s), objeto deste contrato, ao(s) usuário(s).
c) Manter informado o técnico da CONTRATANTE, encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
d) Prestar, às suas expensas, as manutenções que se fizerem necessárias nos(s) aplicativo(s), causadas por problemas originados dos có-
digos-fontes de seus aplicativos.
e) Tratar como confidenciais as informações e dados contidos no(s) aplicativo(s) da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros.
f) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas na Legislação e em compatibilidade com as obriga-
ções assumidas.
g) Orientar e prestar suporte à CONTRANTE para executar alterações na base de dados que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO NOS APLICATIVOS
a) As modificações de cunho legal impostas pelos órgãos federais e estaduais, serão introduzidas no(s) aplicativo(s), durante a vigência do 
contrato, sem ônus para a CONTRATANTE e em prazos compatíveis com a legislação.
b) Caso não haja tempo hábil para implementar as modificações legais entre a divulgação e o início da vigência das mesmas, a CONTRATA-
DA procurará indicar soluções alternativas para atender as determinações legais, até a atualização do(s) aplicativo(s).
c) As implementações específicas e de cunho legal impostas pelo Município serão objeto de negociação.
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d) As melhorias e novas funções introduzidas no(s) aplicativo(s) originalmente licenciado(s) são distribuídas toda vez que a CONTRATADA as 
concluir. Cabe a CONTRATANTE adotar a última versão no prazo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento. Após este prazo a CONTRATADA 
não mais estará obrigada a fornecer suporte à versão antiga.

CLÁUSULA NONA - DO SUPORTE TÉCNICO
1.3. O suporte técnico, pós-implantação do(s) aplicativo(s), deverá ser efetuado por técnico habilitado com o objetivo de:
a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização do(s) aplicativo(s);
b) Auxiliar na recuperação da base de dados por problemas originados em erros de operação, queda de energia ou falha de equipamentos, 
desde que não exista backup adequado para satisfazer as necessidades de segurança,
c) Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à utilização do(s) aplicativo(s), como:
i. Reconstruir bases de dados danificadas por negligência do cliente;
ii. Analisar bases de dados via acesso remoto ou na Betha;
iii. Migrar para versões de aplicativos que trazem benefícios ao cliente;
iv. Alterar fórmulas de cálculo;
v. Desenvolver novos relatórios e documentos, que não estejam no(s) aplicativo(s) contratado(s) e seja específico do cliente;
vi. Desenvolver ATB’s específicos para troca de senhas;
vii. Analisar as alterações solicitadas para previsão de prazo e orçamento;
viii. Outros serviços inerentes ao(s) aplicativo(s).
1.4. Este atendimento poderá ser realizado por meio digital, internet através de serviços de suporte remoto, ou no ambiente da CONTRA-
TADA, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução satisfatória.
1.5. A execução de alterações na base de dados é de responsabilidade da CONTRATANTE sob orientação e suporte da CONTRATADA
1.6. O suporte técnico deverá ser atendido quando feito por funcionários que possuam habilitação para a operação do(s) aplicativo(s), do 
equipamento, do aplicativo operacional e de utilitários.
1.7. As solicitações de alterações do(s) aplicativo(s), serão cadastradas pelo usuário da CONTRATANTE, no site www.betha.com.br/aten-
dimento, devendo estar acompanhada da descrição completa da solicitação e da documentação que caracterize o serviço a ser efetuado. 
Após a execução do serviço, a CONTRATADA disponibilizará no site http://download.betha.com.br/ ou enviará o aplicativo alterado em sua 
forma executável, via internet, para a CONTRATANTE, que deverá fazer os testes de conformidade, instalar e repassar aos usuários do(s) 
aplicativo(s).

CLÁUSULA DÉCIMA- DO TREINAMENTO DE RECICLAGEM
10.1. O treinamento de novos usuários poderá ocorrer na sede da entidade ou via web, para a operação ou utilização dos aplicativos em 
função de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc. Quando solicitado a CONTRATADA formalizará 
orçamento para prévia aprovação por parte da CONTRATANTE.
10.2. O treinamento via web será considerado prestado independentemente da ocorrência de problemas com o provedor de internet, com 
o fornecimento de energia ou com qualquer outro fator correlato de responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser novamente faturado 
quando refeito sem culpa da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará válida se tornadas conhecidas expressa-
mente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte dele.
12.2 A alteração proveniente do reajuste contratual previsto no item “j” da Cláusula 3ª poderá ser executado por simples apostilamento de 
acordo com o art. 65, §8º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA RESCISÃO
10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATNTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federa Lei 
nº 8.666/93, comprometendo-se a fornecer única e exclusivamente a base de dados em formato TXT ou CSV, quando eventualmente re-
quisitada.
10.2. A ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93 ensejará a rescisão do contrato:
a) Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável, de todo ou parte deste contrato, serão precedidos de comunicação por escrito através 
de Termo Aditivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, efetuado no 1º dia útil de qualquer mês; caso seja cancelado em outro dia, 
será considerado como início, o 1º dial útil do mês subsequente.
c) Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido ou suspenso, nos termos da Lei n.º 
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
10.3. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo, tanto para uma 
quanto para outra. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO
As partes de comum e recíproco acordo elegem o foro da comarca de Maravilha -SC para dirimir qualquer dúvida, ação ou questão oriunda 
deste presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins 
de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

http://www.betha.com.br/atendimento
http://www.betha.com.br/atendimento
http://download.betha.com.br/
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São Miguel da Boa Vista/SC, 02 de maio de 2022.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA  BETHA SISTEMAS LTDA.
BOA VISTA     CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Marizete Sandrin     Silvane Zambiazi
CPF nº 863.768.379-72    CPF nº 054.885.999-08

ASSESSORA JURÍDICA

Tânia Maria Frandoloso Begrow
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São Miguel do Oeste

prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2021 - PREFEITURA
Publicação Nº 3870579

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL

ADITIVO RETIFICADO
-----------------------------------------------------------------------------
Aditivo Nº ..... : 1º ADT 93/2021 - Contrato Nº: 93/2021
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: BASE MONITORAMENTO LTDA
Vigência ....... : Início: 06/05/2022 Término: 05/05/2023
Valor: ...........: R$2.544,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais)
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM ALARME, VIGILÂNCIA E COMO-
DATO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEPENDÊNCIAS DA 13ª CIRETRAN/DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA 
DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, CONFORME CONVÊNIO 2016TN001765, LEI MUNICIPAL 4.727/01, DE ACORDO COM O 
ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 03 de maio de 2022.

CONTRATO 100/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 3870542

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 100/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
Valor ............ : 03% (três por cento) do preço de arrematação dos bens
Vigência ....... : Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023.
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022.
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE LEILÕES ELETRÔNICOS E PRESEN-
CIAIS, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRANSAÇÃO VIA WEB, PARA 
ALIENAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, 
nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e encartada nos autos do Processo Licitatório nº 62/2022.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 03 de maio de 2022.

CONTRATO 101/2022 - PREFEITURA
Publicação Nº 3870817

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
EXTRATO CONTRATUAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..: 101/2022
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Contratada...: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Valor ............ : R$159.992,53 (cento e cinquenta e nove mi, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos)
Vigência ....... : Início: 03/05/2022 Término: 03/09/2023.
Licitação ....... : PROCESSO LICITATÓRIO Nº 55/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022.
Objeto .......... : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO GOTARDO, LOCALIZADO NA RUA MATHILDE BARICHELLO, LOTE-
AMENTO BELFIN II, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, 
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO LICITATÓRIO, nos termos da 
proposta ofertada pela CONTRATADA e encartada nos autos do Processo Licitatório nº 55/2022.
-----------------------------------------------------------------------------
São Miguel do Oeste, 03 de maio de 2022.
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DECRETO FINANCEIRO 026 R 10 945 445 62 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E INVESTIMENTOS 
NA INFRAESTRUTURA

Publicação Nº 3867961

DECRETO FINANCEIRO Nº 026/2022

ALTERA O PLANO PLURIANUAL – PPA, DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E DA LEI ORÇAMENTÁRIA – LOA, ATRAVÉS DA 
ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R$ 10.945,445,62 (DEZ MILHÕES, NOVECENTOS E QUAREN-
TA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferi-
das pela Lei Orgânica Municipal, Lei Municipal nº 7.919/2021, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e demais dispositivos 
constitucionais e legais.

DECRETA:
TITULO I
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 7.897, de 10 de novembro de 2021, Plano Plurianual – PPA, para o exercício financeiro de 2022, em confor-
midade com o disposto no presente ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional Suplementar na ordem de R$ 10.945,445,62 
(dez milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), objetivando reforçar 
dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes para a execução de pavimentação asfáltica no perímetro urbano da Cidade, mais 
precisamente da Rua Columbia, Bairro São Luiz, trecho 01. Investimentos na Infraestrutura Urbana e na Rua Alexandre Tonet do Bairro 
Salete, bem como, na construção da Praça de Alimentação da FAISMO, execução de pavimentação asfáltica nas Linha Caxias, na Linha 
Campo Salles e Pérola neste Ente Federado, conforme Portarias SEF/SC sob n. 103, 151 e 169, segundo programas aprovados pelo Governo 
do Estado.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º Fica alterada a Lei nº 7.834, de 22 de junho de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício financeiro de 2022, 
através da abertura de um Crédito Adicional Suplementar na importância de 10.945,445,62 (dez milhões, novecentos e quarenta e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), objetivando reforçar dotações orçamentárias que se evidenciam 
insuficientes para a execução de pavimentação asfáltica no perímetro urbano da Cidade, mais precisamente da Rua Columbia, Bairro São 
Luiz, trecho 01. Investimentos na Infraestrutura Urbana e na Rua Alexandre Tonet do Bairro Salete, bem como, na construção da Praça de 
Alimentação da FAISMO, execução de pavimentação asfáltica na Linha Caxias, Linha Campo Salles e Pérola neste Ente Federado, conforme 
Portarias SEF/SC sob nº 103, 151 e 169, segundo programas aprovados pelo Governo do Estado.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 3º Fica alterada a Lei nº 7.919, de 29 de dezembro de 2021, Lei Orçamentária – LOA, para o exercício financeiro de 2022, mais pre-
cisamente o Orçamento Geral do Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, através da abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de 10.945,445,62 (dez milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 
dois centavos), objetivando reforçar dotações orçamentárias que se evidenciam insuficientes para a execução de pavimentação asfáltica no 
perímetro urbano da Cidade, mais precisamente da Rua Columbia, Bairro São Luiz, trecho 01. Investimentos na Infraestrutura Urbana e na 
Rua Alexandre Tonet do Bairro Salete, bem como, na construção da Praça de Alimentação da FAISMO, execução de pavimentação asfáltica 
na Linha Caxias, Linha Campo Salles e Pérola neste Ente Federado, conforme Portarias SEF/SC sob nº 103, 151 e 169, segundo programas 
aprovados pelo Governo do Estado.

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar na importância de 10.945,445,62 (dez milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), objetivando a incrementar dotações orçamentárias em execução no 
presente ano financeiro, conforme abaixo discriminadas:

07.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL
22.661.0346.1.033 – REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO
DO PARQUE RINEU GRANSOTTO
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.79.0079 - APLICACOES DIRETAS R$ 1.955.555,05

08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
08.001 - URBANISMO
15.452.0021.1.973 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS
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PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.79.0079 - APLICACOES DIRETAS R$ 1.800.000,00

11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
26.782.0534.1.758 - INVESTIMENTOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DO MUNICÍPIO
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.79.0079 - APLICACOES DIRETAS R$ 7.189.890,57
TOTAL R$ 10.945.445,62

Art. 5º Para a cobertura do crédito constante deste ato, fica utilizado o produto do provável excesso de arrecadação dos recursos oriundos 
do Governo do Estado de acordo com o disposto nas Portarias SEF/SC sob nº 103, 151 e 169, num total de 10.945,445,62 (dez milhões, 
novecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), em conformidade com o disposto 
no Artigo 43, §1º, inciso II e §3º, da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Municipal nº 7.919, de 29 de dezembro de 2021 e demais dispositivos 
constitucionais e legais vigentes.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, SC.
Em 02 de maio de 2022.

[assinado digitalmente]
WILSON TREVISAN
Prefeito Municipal

[assinado digitalmente]
ELIZETE XAVIER DOS SANTOS
Secretária Municipal Adjunta de Finanças

[assinado digitalmente]
Gibson Ibae Borges Posser
Contador Responsável

[assinado digitalmente]
Barbara Casales Giongo Rodrigues
Procuradora Geral

Este Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina e nos demais órgãos oficiais do Município em conformidade 
com a Lei Orgânica Municipal.

EDITAL REURB MARTINY
Publicação Nº 3870781

Procedimento nº 003/2022 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO INFORMAL URBANO MARTINY
Matriculas: 13.881 - 37.047 - 37.053
Imóvel Privado
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Reurb-E

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES 011/2022
O Presidente da Comissão de Regularização Fundiária de São Miguel do Oeste - Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, FAZ SA-
BER, aos terceiros eventualmente interessados, legitimados e especialmente, aos confrontantes, marginais e vias, de parte da chácara nº 
52, matriculada no CRISMOsob nº 13.881, parte da gleba 78-A-7, matriculada no crismo sob nº 37.047 e parte da gleba 78-A-8, matriculada 
no CRISMO sob nº 37.053, perímetro urbano, que tramita perante o município o procedimento de Regularização Fundiária, sob nº 003/2022, 
com ÁREA TOTAL À REGULARIZAR DE 10.162,84m², possui as seguintes, denominações áreas e confrontações:
Inicia-se a descrição no vértice P1, na coordenada (EX: 248.711,5989 NY: 7.043.073,6391), no azimute de 137°34'42" a uma distância 
de 3,93 m até o vértice P2, de coordenada (EX: 248.714,2475 NY: 7.043.070,7407), confrontando com MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de 
JOVELINA MOTTA MARTINI - por estrada, daí deflete à direita no azimute de 137°34'42" a uma distância de 4,23 m até o vértice P3, de 
coordenada (EX: 248.717,1013 NY: 7.043.067,6178), confrontando com MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOTTA MARTINI - por 
estrada, daí deflete à esquerda no azimute de 137°34'42" a uma distância de 40,24 m até o vértice P4, de coordenada (EX: 248.744,2446 
NY: 7.043.037,9146), confrontando com MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOTTA MARTINI, daí deflete à esquerda no azimute 
de 137°34'42" a uma distância de 14,30 m até o vértice P5, de coordenada (EX: 248.753,8880 NY: 7.043.027,3617), confrontando com 
MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOTTA MARTINI, daí deflete à direita no azimute de 227°28'51" a uma distância de 21,39 m 
até o vértice P6, de coordenada (EX: 248.738,1224 NY: 7.043.012,9054), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM 
FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 229°40'55" a uma distância de 9,81 m até o vértice P7, de coordenada (EX: 
248.730,6394 NY: 7.043.006,5554), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à es-
querda no azimute de 228°18'35" a uma distância de 13,89 m até o vértice P8, de coordenada (EX: 248.720,2671 NY: 7.042.997,3172), 
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confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à esquerda no azimute de 227°38'29" a 
uma distância de 12,83 m até o vértice P9, de coordenada (EX: 248.710,7855 NY: 7.042.988,6718), confrontando com MATRÍCULA Nº 
R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 227°38'29" a uma distância de 1,43 m até o vértice 
P10, de coordenada (EX: 248.709,7288 NY: 7.042.987,7083), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E 
SOLANGE SALETE FIORI DALLA CORTE, daí deflete à direita no azimute de 227°44'22" a uma distância de 26,22 m até o vértice P11, de 
coordenada (EX: 248.690,3219 NY: 7.042.970,0738), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E SOLANGE 
SALETE FIORI DALLA CORTE, daí deflete à esquerda no azimute de 227°42'19" a uma distância de 42,99 m até o vértice P12, de coorde-
nada (EX: 248.658,5225 NY: 7.042.941,1439), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E SOLANGE SALE-
TE FIORI DALLA CORTE, daí deflete à esquerda no azimute de 223°58'07" a uma distância de 15,18 m até o vértice P13, de coordenada 
(EX: 248.647,9806 NY: 7.042.930,2155), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 241°18'20" a uma 
distância de 14,22 m até o vértice P14, de coordenada (EX: 248.635,5053 NY: 7.042.923,3870), confrontando com MATRÍCULA Nº R-5/ 
12.798, de NELSO WEBER, daí deflete à direita no azimute de 346°11'19" a uma distância de 18,57 m até o vértice P15, de coordenada 
(EX: 248.631,0730 NY: 7.042.941,4163), confrontando com MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE 
SCARTAZZINI BOCALON, daí deflete à esquerda no azimute de 345°56'56" a uma distância de 14,84 m até o vértice P16, de coordenada 
(EX: 248.627,4695 NY: 7.042.955,8149), confrontando com MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE 
SCARTAZZINI BOCALON, daí deflete à direita no azimute de 346°15'02" a uma distância de 42,05 m até o vértice P17, de coordenada 
(EX: 248.617,4759 NY: 7.042.996,6568), confrontando com MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE 
SCARTAZZINI BOCALON, daí deflete à direita no azimute de 94°25'04" a uma distância de 6,68 m até o vértice P18, de coordenada (EX: 
248.624,1374 NY: 7.042.996,1421), confrontando com RUA ELSA ANA CENCI DAIPRAI, daí deflete à direita no azimute de 351°22'38" a uma 
distância de 23,36 m até o vértice P19 de coordenada (EX: 248.620,6358 NY: 7.043.019,2335), confrontando com RUA ELSA ANA CENCI 
DAIPRAI, daí deflete à direita no azimute de 59°15'25" a uma distância de 10,70 m até o vértice P20, de coordenada (EX: 248.629,8347 NY: 
7.043.024,7047), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 59°15'25" a uma distância de 49,68 m até o 
vértice P21, de coordenada (EX: 248.672,5334 NY: 7.043.050,1006), confrontando com MATRÍCULA Nº 37.053, de ALESSANDRA GAMBAT-
TO E MIGUEL ANGELO SCARTEZZINI BOCALON, daí deflete à esquerda no azimute de 58°55'46" a uma distância de 45,61 m até o vértice 
P1, de coordenada (EX: 248.711,5989 NY: 7.043.073,6391), confrontando com MATRÍCULA Nº R-14/ 13.881, de NELI THEREZA MOTTA 
MARTINI. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no 
Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área foram calculados no plano de projeção U.T. M. Passando a ter o seguinte fracionamento em forma de regularização fundiária a saber:

Lote Urbano nº 01 da quadra 01 da REURB MARTINY, de propriedade de ANA CAROLINE GRETZLER GRUETZMANN, JAQUELINE GRUEZT-
MANN, TAYNÁ FRANCINE GRETZLER GRUETZMANN, MÉDLIN RAIANE GRETZLER GRUETZMANN, TAYNÁ FRANCINE GRETZLER GRUETZ-
MANN, CLAIR GRUETZMANN, RAFAEL AUGUSTO GRETZLER, ANDRÉA DAMIN GRETZLER, com área total de 344,82 m², sito na Rua Luiz de 
Camões esquina com a rua Elsa Ana Cenci Daiprai, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P17, na coordenada (EX: 248.617,4759 
NY: 7.042.996,6568), no azimute de 94°25'04" a uma distância de 6,68 m até o vértice P18, de coordenada (EX: 248.624,1374 NY: 
7.042.996,1421), confrontando com RUA ELSA ANA CENCI DAIPRAI, daí deflete à direita no azimute de 131°15'38" a uma distância de 3,32 
m até o vértice P23, de coordenada (EX: 248.626,6296 NY: 7.042.993,9557), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita 
no azimute de 164°38'17" a uma distância de 9,58 m até o vértice P24, de coordenada (EX: 248.629,1679 NY: 7.042.984,7165), confron-
tando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à esquerda no azimute de 161°50'20" a uma distância de 22,64 m até o vértice P25, de coor-
denada (EX: 248.636,2233 NY: 7.042.963,2083), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 229°48'57" a 
uma distância de 11,46 m até o vértice P16, de coordenada (EX: 248.627,4695 NY: 7.042.955,8149), confrontando com Lote 02 de EVANICE 
BONORA, daí deflete à direita no azimute de 346°15'02" a uma distância de 42,05 m até o vértice P17, de coordenada (EX: 248.617,4759 
NY: 7.042.996,6568), confrontando com MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE SCARTAZZINI BOCALON. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram 
calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 02, da quadra nº 01 da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de EVANICE BONORA, com área total de 189,96m², 
sito na Rua Luiz de Camões, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P25, na coordenada (EX: 248.636,2233 NY: 7.042.963,2083), 
no azimute de 160°40'30" a uma distância de 18,82 m até o vértice P26, de coordenada (EX: 248.642,4526 NY: 7.042.945,4452), confron-
tando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 250°30'13" a uma distância de 12,07 m até o vértice P15, de coor-
denada (EX: 248.631,0730 NY: 7.042.941,4163), confrontando com Lote 03 de EVANDRO CESAR WEBER, daí deflete à direita no azimute 
de 345°56'56" a uma distância de 14,84 m até o vértice P16, de coordenada (EX: 248.627,4695 NY: 7.042.955,8149), confrontando com 
MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE SCARTAZZINI BOCALON, daí deflete à direita no azimute de 
49°48'57" a uma distância de 11,46 m até o vértice P25, de coordenada (EX: 248.636,2233 NY: 7.042.963,2083), confrontando com Lote 
01 de ANA CAROLINE GRETZLER GRUETZMANN E OUTROS. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Ge-
odésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 03, da quadra nº 01, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de EVANDRO CESAR WEBER, com área to-
tal de 225,38m², sito na Rua Luiz de Camões, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P26, na coordenada (EX: 248.642,4526 
NY: 7.042.945,4452), no azimute de 160°03'01" a uma distância de 16,20 m até o vértice P13, de coordenada (EX: 248.647,9806 NY: 
7.042.930,2155), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 241°18'20" a uma distância de 14,22 m 
até o vértice P14, de coordenada (EX: 248.635,5053 NY: 7.042.923,3870), confrontando com MATRÍCULA Nº R-5/ 12.798, de NELSO 
WEBER, daí deflete à direita no azimute de 346°11'19" a uma distância de 18,57 m até o vértice P15, de coordenada (EX: 248.631,0730 
NY: 7.042.941,4163), confrontando com MATRÍCULA Nº AV-2/ 31.024, de EDUARDO BOCALON E BEATRIZ EDVIGE SCARTAZZINI BOCA-
LON, daí deflete à direita no azimute de 70°30'13" a uma distância de 12,07 m até o vértice P26, de coordenada (EX: 248.642,4526 NY: 
7.042.945,4452), confrontando com Lote 02 de EVANICE BONORA. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2484

Lote Urbano nº 01, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de CATARINA SONALIO ZANATTA, com área de 
906,69m2, sito a rua Luiz de Camões esquina com a rua Joaquin Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P27, na coorde-
nada (EX: 248.645,8705 NY: 7.042.972,0301), no azimute de 340°00'45" a uma distância de 19,46 m até o vértice P28, de coordenada 
(EX: 248.639,2176 NY: 7.042.990,3212), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 345°42'05" a uma 
distância de 26,24 m até o vértice P29, de coordenada (EX: 248.632,7372 NY: 7.043.015,7471), confrontando com RUA LUIZ DE CA-
MÕES, daí deflete à direita no azimute de 58°14'05" a uma distância de 12,18 m até o vértice P30, de coordenada (EX: 248.643,0960 NY: 
7.043.022,1611), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 138°07'27" a uma distância de 34,69 m até 
o vértice P31, de coordenada (EX: 248.666,2494 NY: 7.042.996,3341), confrontando com Lote 04 de JANETE TEREZINHA WATHIER PE-
ROZZO, daí deflete à esquerda no azimute de 133°25'16" a uma distância de 4,32 m até o vértice P32, de coordenada (EX: 248.669,3834 
NY: 7.042.993,3682), confrontando com Lote 03 de VANUZA WEBER, daí deflete à direita no azimute de 227°46'34" a uma distância de 
31,75 m até o vértice P27, de coordenada (EX: 248.645,8705 NY: 7.042.972,0301), confrontando com Lote 02 de CLARICE WEBER. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram 
calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 02, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de CLARICE WEBER, com área de 1.171,35m2, sito a 
rua Luiz de Camões, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P12, na coordenada (EX: 248.658,5225 NY: 7.042.941,1439), no azimute 
de 337°43'28" a uma distância de 33,38 m até o vértice P27, de coordenada (EX: 248.645,8705 NY: 7.042.972,0301), confrontando com 
RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 47°46'34" a uma distância de 31,75 m até o vértice P32, de coordenada (EX: 
248.669,3834 NY: 7.042.993,3682), confrontando com Lote 01 de CATARINA SONALIO ZANATTA e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA, daí deflete 
à direita no azimute de 138°02'56" a uma distância de 31,32 m até o vértice P11, de coordenada (EX: 248.690,3219 NY: 7.042.970,0738), 
confrontando com Lote 03 de VANUZA WEBER, daí deflete à direita no azimute de 227°42'19" a uma distância de 42,99 m até o vértice 
P12, de coordenada (EX: 248.658,5225 NY: 7.042.941,1439), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E 
SOLANGE SALETE FIORI DALLA CORTE. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 03, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de VANUZA WEBER, com área de 879,41m2, sito 
a rua Ermelinda Soares, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P35, na coordenada (EX: 248.685,8349 NY: 7.043.011,9542), no 
azimute de 138°41'12" a uma distância de 14,69 m até o vértice P36, de coordenada (EX: 248.695,5335 NY: 7.043.000,9196), confrontando 
com RUA ERMELINDA SOARES, daí deflete à esquerda no azimute de 126°09'21" a uma distância de 6,98 m até o vértice P37, de coorde-
nada (EX: 248.701,1687 NY: 7.042.996,8019), confrontando com Lote 06 de JAIR ECKER, daí deflete à direita no azimute de 136°43'52" 
a uma distância de 12,49 m até o vértice P10, de coordenada (EX: 248.709,7288 NY: 7.042.987,7083), confrontando com Lote 06 de JAIR 
ECKER, daí deflete à direita no azimute de 227°44'22" a uma distância de 26,22 m até o vértice P11, de coordenada (EX: 248.690,3219 
NY: 7.042.970,0738), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E SOLANGE SALETE FIORI DALLA COR-
TE, daí deflete à direita no azimute de 318°02'56" a uma distância de 31,32 m até o vértice P32, de coordenada (EX: 248.669,3834 NY: 
7.042.993,3682), confrontando com Lote 02 de CLARICE WEBER, daí deflete à esquerda no azimute de 313°25'16" a uma distância de 4,31 
m até o vértice P31, de coordenada (EX: 248.666,2494 NY: 7.042.996,3341), confrontando com Lote 01 de CATARINA SONALIO ZANATTA 
e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA, daí deflete à direita no azimute de 51°25'35" a uma distância de 25,05 m até o vértice P35, de coordenada 
(EX: 248.685,8349 NY: 7.043.011,9542), confrontando com Lote 04 de JANETE TEREZINHA WATHIER PEROZZO. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano 
de projeção U T M.

Lote Urbano nº 04, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de JANETE TEREZINHA WATHIER PEROZZO, com 
área de 817,37m2, sito a rua Joaquin Motta, esquina com a rua Ermelinda Soares Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P30, 
na coordenada (EX: 248.643,0960 NY: 7.043.022,1611), no azimute de 59°38'26" a uma distância de 25,00 m até o vértice P33, de coor-
denada (EX: 248.664,6708 NY: 7.043.034,7985), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 134°40'46" 
a uma distância de 5,08 m até o vértice P34, de coordenada (EX: 248.668,2859 NY: 7.043.031,2236), confrontando com RUA ERMELINDA 
SOARES, daí deflete à direita no azimute de 137°40'31" a uma distância de 26,06 m até o vértice P35, de coordenada (EX: 248.685,8349 
NY: 7.043.011,9542), confrontando com RUA ERMELINDA SOARES, daí deflete à direita no azimute de 231°25'35" a uma distância de 25,05 
m até o vértice P31, de coordenada (EX: 248.666,2494 NY: 7.042.996,3341), confrontando com Lote 03 de VANUZA WEBER, daí deflete à 
direita no azimute de 318°07'27" a uma distância de 34,69 m até o vértice P30, de coordenada (EX: 248.643,0960 NY: 7.043.022,1611), 
confrontando com Lote 01 de CATARINA SONALIO ZANATTA e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA. Todas as coordenadas aqui descritas estão ge-
orreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 
51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 05, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de ROSILENE REHBEIN BARP, com área de 
547,96m2, sito a rua Joaquin Motta, esquina com a rua Ermelinda Soares Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P38, na co-
ordenada (EX: 248.667,5108 NY: 7.043.036,2659), no azimute de 55°55'45" a uma distância de 12,88 m até o vértice P39, de coordenada 
(EX: 248.678,1765 NY: 7.043.043,4791), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 137°47'46" a uma dis-
tância de 42,43 m até o vértice P40, de coordenada (EX: 248.706,6799 NY: 7.043.012,0486), confrontando com Lote 07 de LURDES MARIA 
SCHUCK, daí deflete à direita no azimute de 226°52'00" a uma distância de 12,49 m até o vértice P41, de coordenada (EX: 248.697,5673 NY: 
7.043.003,5113), confrontando com Lote 06 de JAIR ECKER, daí deflete à direita no azimute de 317°27'35" a uma distância de 44,46 m até 
o vértice P38, de coordenada (EX: 248.667,5108 NY: 7.043.036,2659), confrontando com RUA ERMELINDA SOARES. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao 
Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano 
de projeção U T M.
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Lote Urbano nº 06, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de JAIR ECKER, com área de 290,65m2, sito a rua 
Ermelinda Soares Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P36, na coordenada (EX: 248.695,5335 NY: 7.043.000,9196), no 
azimute de 38°07'23" a uma distância de 3,29 m até o vértice P41, de coordenada (EX: 248.697,5673 NY: 7.043.003,5113), confrontando 
com RUA ERMELINDA SOARES, daí deflete à direita no azimute de 46°52'00" a uma distância de 12,49 m até o vértice P40, de coordenada 
(EX: 248.706,6799 NY: 7.043.012,0486), confrontando com Lote 05 de SILVIO ARI BARP e ROSILENE REHBEIN BARP, daí deflete à direita 
no azimute de 137°18'49" a uma distância de 20,04 m até o vértice P08, de coordenada (EX: 248.720,2671 NY: 7.042.997,3172), confron-
tando com Lote 07 de LURDES MARIA SCHUCK, daí deflete à direita no azimute de 227°38'29" a uma distância de 12,83 m até o vértice 
P09, de coordenada (EX: 248.710,7855 NY: 7.042.988,6718), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e 
OUTROS, daí deflete à esquerda no azimute de 227°38'29" a uma distância de 1,43 m até o vértice P10, de coordenada (EX: 248.709,7288 
NY: 7.042.987,7083), confrontando com MATRÍCULA Nº R-4/ 9.813, de IVONEI DALLA CORTE E SOLANGE SALETE FIORI DALLA COR-
TE, daí deflete à direita no azimute de 316°43'52" a uma distância de 12,49 m até o vértice P37, de coordenada (EX: 248.701,1687 NY: 
7.042.996,8019), confrontando com Lote 03 de VANUZA WEBER, daí deflete à esquerda no azimute de 306°09'21" a uma distância de 
6,98 m até o vértice P36, de coordenada (EX: 248.695,5335 NY: 7.043.000,9196), confrontando com Lote 03 de VANUZA WEBER. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T 
M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram 
calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 07, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de LURDES MARIA SCHUCK, com área de 862,50m2, 
sito a rua Joaquim Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P39, na coordenada (EX: 248.678,1765 NY: 7.043.043,4791), no 
azimute de 55°24'03" a uma distância de 14,09 m até o vértice P42, de coordenada (EX: 248.689,7732 NY: 7.043.051,4789), confrontando 
com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 137°42'28" a uma distância de 29,76 m até o vértice P45, de coordenada 
(EX: 248.709,7980 NY: 7.043.029,4660), confrontando com Lote 08 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY e EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY, 
daí deflete à esquerda no azimute de 137°29'10" a uma distância de 17,25 m até o vértice P48, de coordenada (EX: 248.721,4555 NY: 
7.043.016,7504), confrontando com Lote 10 de FABIANO LUIZ MARTINY e ALINI DASSI, daí deflete à direita no azimute de 138°04'19" a 
uma distância de 13,73 m até o vértice P07, de coordenada (EX: 248.730,6394 NY: 7.043.006,5554), confrontando com Lote 11 de JOÃO 
CLÁUDIO MARTINY e EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY, daí deflete à direita no azimute de 228°18'35" a uma distância de 13,89 
m até o vértice P08, de coordenada (EX: 248.720,2671 NY: 7.042.997,3172), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM 
FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 317°18'49" a uma distância de 20,04 m até o vértice P40, de coordenada (EX: 
248.706,6799 NY: 7.043.012,0486), confrontando com Lote 06 de JAIR ECKER, daí deflete à direita no azimute de 317°47'46" a uma distân-
cia de 42,43 m até o vértice P39, de coordenada (EX: 248.678,1765 NY: 7.043.043,4791), confrontando com Lote 05 de SILVIO ARI BARP 
e ROSILENE REHBEIN BARP. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os 
azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 08, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY, 
com área de 418,19m2, sito a rua Joaquim Motta, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P42, na coordenada (EX: 248.689,7732 
NY: 7.043.051,4789), no azimute de 59°15'35" a uma distância de 16,24 m até o vértice P43, de coordenada (EX: 248.703,7317 NY: 
7.043.059,7802), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 142°08'36" a uma distância de 26,27 m até 
o vértice P44, de coordenada (EX: 248.719,8530 NY: 7.043.039,0390), confrontando com Lote 09 de LUANA FLÁVIA MARTINY, daí deflete 
à direita no azimute de 226°24'24" a uma distância de 13,88 m até o vértice P45, de coordenada (EX: 248.709,7980 NY: 7.043.029,4660), 
confrontando com Lote 10 de FABIANO LUIZ MARTINY e ALINI DASSI, daí deflete à direita no azimute de 317°42'28" a uma distância de 
29,76 m até o vértice P42, de coordenada (EX: 248.689,7732 NY: 7.043.051,4789), confrontando com Lote 07 de LURDES MARIA SCHUCK. 
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U 
T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram 
calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 09, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de LUANA FLÁVIA MARTINY, com área de 304,32m2, 
sito a rua Joaquim Motta esquina com a rua Willibaldo Martiny, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P43, na coordenada (EX: 
248.703,7317 NY: 7.043.059,7802), no azimute de 59°37'12" a uma distância de 11,40 m até o vértice P46, de coordenada (EX: 248.713,5629 
NY: 7.043.065,5435), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 137°33'03" a uma distância de 23,54 
m até o vértice P47, de coordenada (EX: 248.729,4494 NY: 7.043.048,1754), confrontando com RUA WILLIBALDO MARTINY, daí deflete à 
direita no azimute de 226°24'24" a uma distância de 13,25 m até o vértice P44, de coordenada (EX: 248.719,8530 NY: 7.043.039,0390), 
confrontando com Lote 10 de FABIANO LUIZ MARTINY e ALINI DASSI, daí deflete à direita no azimute de 322°08'36" a uma distância de 
26,27 m até o vértice P43, de coordenada (EX: 248.703,7317 NY: 7.043.059,7802), confrontando com Lote 08 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY 
e EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

Lote Urbano nº 10, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de ALINE DASSI, com área de 472,30m2, sito a rua 
Willibaldo Martiny, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P47, na coordenada (EX: 248.729,4494 NY: 7.043.048,1754), no azimute 
de 137°34'42" a uma distância de 17,59 m até o vértice P49, de coordenada (EX: 248.741,3135 NY: 7.043.035,1925), confrontando com 
RUA WILLIBALDO MARTINY, daí deflete à direita no azimute de 227°07'02" a uma distância de 27,10 m até o vértice P48, de coordenada 
(EX: 248.721,4555 NY: 7.043.016,7504), confrontando com Lote 11 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY e EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MAR-
TINY, daí deflete à direita no azimute de 317°29'10" a uma distância de 17,25 m até o vértice P45, de coordenada (EX: 248.709,7980 NY: 
7.043.029,4660), confrontando com Lote 07 de LURDES MARIA SCHUCK, daí deflete à direita no azimute de 46°24'24" a uma distância de 
13,88 m até o vértice P44, de coordenada (EX: 248.719,8530 NY: 7.043.039,0390), confrontando com Lote 08 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY 
e EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY, daí deflete à direita no azimute de 46°24'24" a uma distância de 13,25 m até o vértice P47, de 
coordenada (EX: 248.729,4494 NY: 7.043.048,1754), confrontando com Lote 09 de LUANA FLÁVIA MARTINY. Todas as coordenadas aqui 
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descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Me-
ridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de 
projeção U T M.

Lote Urbano nº 11, da quadra nº 02, da REURB RODRIGUES MARTINY, de propriedade de EUCLIDE OLIVA CASAGRANDE MARTINY, com 
área de 440,38m2, sito a rua Willibaldo Martiny, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P49, na coordenada (EX: 248.741,3135 
NY: 7.043.035,1925), no azimute de 47°07'02" a uma distância de 4,00 m até o vértice P4, de coordenada (EX: 248.744,2446 NY: 
7.043.037,9146), confrontando com RUA WILLIBALDO MARTINY, daí deflete à direita no azimute de 137°34'42" a uma distância de 14,30 m 
até o vértice P5, de coordenada (EX: 248.753,8880 NY: 7.043.027,3617), confrontando com MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOT-
TA MARTINI, daí deflete à direita no azimute de 227°28'51" a uma distância de 21,39 m até o vértice P6, de coordenada (EX: 248.738,1224 
NY: 7.043.012,9054), confrontando com MATRÍCULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 
229°40'55" a uma distância de 9,81 m até o vértice P7, de coordenada (EX: 248.730,6394 NY: 7.043.006,5554), confrontando com MATRÍ-
CULA Nº R-1/ 29.201, de CARMEM FILIPPINI e OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 317°59'12" a uma distância de 13,72 m até o 
vértice P48, de coordenada (EX: 248.721,4555 NY: 7.043.016,7504), confrontando com Lote 07 de LURDES MARIA SCHUCK, daí deflete à 
direita no azimute de 47°07'02" a uma distância de 27,10 m até o vértice P49, de coordenada (EX: 248.741,3135 NY: 7.043.035,1925), con-
frontando com Lote 10 de FABIANO LUIZ MARTINY e ALINI DASSI. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

RUA JOAQUIN MOTTA, CORRESPONDE À UNIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE TERRAS DE:
NELI THEREZA MOTTA MARTINI - MATRÍCULA Nº R-14/ 13.881, COM 173,73m².
JANIRA MOTTA WATHIER e Outros - MATRÍCULA Nº R-1/ 13.881, COM 464,89m².
ALESSANDRA GAMBATTO E MIGUEL ANGELO SCARTEZZINI BOCALON- MATRÍCULA Nº 37.053, COM 189,62m², com área total de 
828,24 m², Passará ao Domínio Público Municipal, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice P21, na coordenada (EX: 248.672,5334 
NY: 7.043.050,1006), no azimute de 58°55'46" a uma distância de 45,61 m até o vértice P1, de coordenada (EX: 248.711,5989 NY: 
7.043.073,6391), confrontando com MATRÍCULA Nº R-14/ 13.881, de NELI THEREZA MOTTA MARTINI, daí deflete à direita no azimute de 
137°34'42" a uma distância de 8,16 m até o vértice P3, de coordenada (EX: 248.717,1013 NY: 7.043.067,6178), confrontando com MATRÍ-
CULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOTTA MARTINI - por estrada, daí deflete à direita no azimute de 239°37'12" a uma distância de 4,10 
m até o vértice P46, de coordenada (EX: 248.713,5629 NY: 7.043.065,5435), confrontando com RUA WILLIBALDO MARTINY, daí deflete à 
esquerda no azimute de 239°37'12" a uma distância de 11,40 m até o vértice P43, de coordenada (EX: 248.703,7317 NY: 7.043.059,7802), 
confrontando com Lote 09 de LUANA FLÁVIA MARTINY, daí deflete à esquerda no azimute de 239°15'35" a uma distância de 16,24 m até 
o vértice P42, de coordenada (EX: 248.689,7732 NY: 7.043.051,4789), confrontando com Lote 08 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY e EUCLIDE 
OLIVA CASAGRANDE MARTINY, daí deflete à esquerda no azimute de 235°24'03" a uma distância de 14,09 m até o vértice P39, de coor-
denada (EX: 248.678,1765 NY: 7.043.043,4791), confrontando com Lote 07 de LURDES MARIA SCHUCK, daí deflete à direita no azimute 
de 235°55'45" a uma distância de 12,88 m até o vértice P38, de coordenada (EX: 248.667,5108 NY: 7.043.036,2659), confrontando com 
Lote 05 de SILVIO ARI BARP e ROSILENE REHBEIN BARP, daí deflete à direita no azimute de 242°40'29" a uma distância de 3,20 m até o 
vértice P33, de coordenada (EX: 248.664,6708 NY: 7.043.034,7985), confrontando com RUA ERMELINDA SOARES, daí deflete à esquerda 
no azimute de 239°38'26" a uma distância de 25,00 m até o vértice P30, de coordenada (EX: 248.643,0960 NY: 7.043.022,1611), confron-
tando com Lote 04 de JANETE TEREZINHA WATHIER PEROZZO, daí deflete à esquerda no azimute de 238°14'05" a uma distância de 12,18 
m até o vértice P29, de coordenada (EX: 248.632,7372 NY: 7.043.015,7471), confrontando com Lote 01 de CATARINA SONALIO ZANATTA 
e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA, daí deflete à direita no azimute de 342°02'46" a uma distância de 9,42 m até o vértice P20, de coordenada 
(EX: 248.629,8347 NY: 7.043.024,7047), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 59°15'25" a uma 
distância de 49,68 m até o vértice P21, de coordenada (EX: 248.672,5334 NY: 7.043.050,1006), confrontando com MATRÍCULA Nº 37.053, 
de ALESSANDRA GAMBATTO E MIGUEL ANGELO SCARTEZZINI BOCALON. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, 
tendo como Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

RUA LUIZ DE CAMÕES, com área total de 1.108,40 m², Passará ao Domínio Público Municipal, confrontando: Inicia-se a descrição no vértice 
P20, de coordenada (EX: 248.629,8347 NY: 7.043.024,7047), no azimute de 162°02'46" a uma distância de 9,42 m até o vértice P29 de co-
ordenada (EX: 248.632,7372 NY: 7.043.015,7471), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 165°42'05" 
a uma distância de 26,24 m até o vértice P28 de coordenada (EX: 248.639,2176 NY: 7.042.990,3212), confrontando com Quadra 02/ Lote 01 
de CATARINA SONALIO ZANATTA e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA, daí deflete à esquerda no azimute de 160°00'45" a uma distância de 19,46 
m até o vértice P27 de coordenada (EX: 248.645,8705 NY: 7.042.972,0301), confrontando com Quadra 02/ Lote 01 de CATARINA SONALIO 
ZANATTA e VANDERLEI JOSÉ ZANATTA, daí deflete à esquerda no azimute de 157°43'28" a uma distância de 33,38 m até o vértice P12 de 
coordenada (EX: 248.658,5225 NY: 7.042.941,1439), confrontando com Quadra 02/ Lote 02 de CLARICE WEBER, daí deflete à direita no 
azimute de 223°58'07" a uma distância de 15,18 m até o vértice P13 de coordenada (EX: 248.647,9806 NY: 7.042.930,2155), confrontando 
com RUA LUIZ DE CAMÕES, daí deflete à direita no azimute de 340°03'01" a uma distância de 16,20 m até o vértice P26 de coordenada (EX: 
248.642,4526 NY: 7.042.945,4452), confrontando com Quadra 01/ Lote 03 de EVANDRO CESAR WEBER, daí deflete à direita no azimute 
de 340°40'30" a uma distância de 18,82 m até o vértice P25 de coordenada (EX: 248.636,2233 NY: 7.042.963,2083), confrontando com 
Quadra 02/ Lote 01 de EVANICE BONORA, daí deflete à direita no azimute de 341°50'20" a uma distância de 22,64 m até o vértice P24 de 
coordenada (EX: 248.629,1679 NY: 7.042.984,7165), confrontando com Quadra 01/ Lote 01 de ANA CAROLINE GRETZLER GRUETZMANN E 
OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 344°38'17" a uma distância de 9,58 m até o vértice P23 de coordenada (EX: 248.626,6296 NY: 
7.042.993,9557), confrontando com Quadra 01/ Lote 01 de ANA CAROLINE GRETZLER GRUETZMANN E OUTROS, daí deflete à esquerda no 
azimute de 311°15'38" a uma distância de 3,32 m até o vértice P18 de coordenada (EX: 248.624,1374 NY: 7.042.996,1421), confrontando 
com Quadra 01/ Lote 01 de ANA CAROLINE GRETZLER GRUETZMANN E OUTROS, daí deflete à direita no azimute de 351°22'38" a uma 
distância de 23,36 m até o vértice P19 de coordenada (EX: 248.620,6358 NY: 7.043.019,2335), confrontando com RUA ELSA ANA CENCI 
DAIPRAI, daí deflete à direita no azimute de 59°15'25" a uma distância de 10,70 m até o vértice P20, de coordenada (EX: 248.629,8347 
NY: 7.043.024,7047), confrontando com RUA LUIZ DE CAMÕES. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2487

Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

RUA ERMELINDA SOARES, com área total de 133,56 m², Passará ao Domínio Público Municipal, confrontando: Inicia-se a descrição no 
vértice P33, na coordenada (EX: 248.664,6708 NY: 7.043.034,7985), no azimute de 62°40'29" a uma distância de 3,20 m até o vértice 
P38, de coordenada (EX: 248.667,5108 NY: 7.043.036,2659), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute de 
137°27'35" a uma distância de 44,46 m até o vértice P41, de coordenada (EX: 248.697,5673 NY: 7.043.003,5113), confrontando com Lote 
05 de SILVIO ARI BARP e ROSILENE REHBEIN BARP, daí deflete à direita no azimute de 218°07'23" a uma distância de 3,29 m até o vértice 
P36, de coordenada (EX: 248.695,5335 NY: 7.043.000,9196), confrontando com Lote 06 de JAIR ECKER, daí deflete à direita no azimute 
de 318°41'12" a uma distância de 14,69 m até o vértice P35, de coordenada (EX: 248.685,8349 NY: 7.043.011,9542), confrontando com 
Lote 03 de VANUZA WEBER, daí deflete à esquerda no azimute de 317°40'31" a uma distância de 26,06 m até o vértice P34, de coordenada 
(EX: 248.668,2859 NY: 7.043.031,2236), confrontando com Lote 04 de JANETE TEREZINHA WATHIER PEROZZO, daí deflete à esquerda no 
azimute de 314°40'46" a uma distância de 5,08 m até o vértice P33, de coordenada (EX: 248.664,6708 NY: 7.043.034,7985), confrontando 
com Lote 04 de JANETE TEREZINHA WATHIER PEROZZO. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodé-
sico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum 
o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.

RUA WILLIBALDO MARTINY, com área total de 162,85 m², Passará ao Domínio Público Municipal, confrontando: Inicia-se a descrição no 
vértice P46, na coordenada (EX: 248.713,5629 NY: 7.043.065,5435), no azimute de 59°37'12" a uma distância de 4,10 m até o vértice 
P03, de coordenada (EX: 248.717,1013 NY: 7.043.067,6178), confrontando com RUA JOAQUIM MOTTA, daí deflete à direita no azimute 
de 137°34'42" a uma distância de 40,24 m até o vértice P04, de coordenada (EX: 248.744,2446 NY: 7.043.037,9146), confrontando com 
MATRÍCULA Nº R-8/13.881, de JOVELINA MOTTA MARTINI, daí deflete à direita no azimute de 227°07'02" a uma distância de 4,00 m até 
o vértice P49, de coordenada (EX: 248.741,3135 NY: 7.043.035,1925), confrontando com Lote 11 de JOÃO CLÁUDIO MARTINY e EUCLIDE 
OLIVA CASAGRANDE MARTINY, daí deflete à direita no azimute de 317°34'42" a uma distância de 17,59 m até o vértice P, de coordenada 
(EX: 248.729,4494 NY: 7.043.048,1754), confrontando com Lote 10 de FABIANO LUIZ MARTINY e ALINI DASSI, daí deflete à esquerda no 
azimute de 317°33'03" a uma distância de 23,54 m até o vértice P46, de coordenada (EX: 248.713,5629 NY: 7.043.065,5435), confrontando 
com Lote 09 de LUANA FLÁVIA MARTINY. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e 
encontram-se representadas no Sistema U T M, referenciadas ao Meridiano Central nº 51°00', fuso -22, tendo como Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes e distâncias, área foram calculados no plano de projeção U T M.
Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supramencionamento, advertindo-se que não apresenta a discordância 
perante o município de São Miguel do Oeste, em 30 (trinta) dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, implicar em con-
cordância e a perda do eventual direito que o notificado tem de titularizar sobre o imóvel objeto da regularização.
Ficam notificados em especial, os confinantes externos e titulares abaixo citados, terão 30 dias para a manifestação conforme artigo 13 § 
1º do Decreto 9.310/2018 e Artigo 20 § 1º, da Lei 13.465/2017, saber:
- Alessandra Gambatto, cônjuge Miguel Angelo Scartazzini Bocalon – Matricula n° R-2/37.053;
- Jovelina Motta Martini - Matricula nº R-1/13.881;
- Delourdes Mota de Britto - Matricula nº R-1/13.881;
- Arthur Schuck cônjuge Lurdes Maria Schuck - Matricula nº R-5/13.881;
- Pedro Adaides Schuck, cônjuge Gema Tressoldi Schuck - Matricula nº R-5/13.881;
- Nely Thereza Motta Martiny – Matricula nº R-14/13.881;
- Clarice Weber - Matricula nº R-9/13.881;
- Vanuza Weber - Matricula nº R-13/13.881;
- Carmen Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Lidia Claudete Filippini Calza, cônjuge Rosmari Luiz Calza – Matricula nº R-1/29.201;
- Maria Dolores Filippini Kochenborger, cônjuge Valmir Kochenborger – Matricula nº R-1/29.201;
- Marlene Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Otavio Filippini, cônjuge Libera Suzana Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Beatriz Filippini Pasa, cônjuge Deomir Antonio Pasa – Matricula nº R-1/29.201;
- Zenira Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Dorvalino Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Agenor Filippini, cônjuge Angelina Scatolin Filippini – Matricula nº R-1/29.201;
- Maria Valmorbida Filippini - Matrícula nº 5/29.201
- Ivonei Dalla Corte, cônjuge Solange Salete Fiori Dalla Corte Filippini – Matricula nº R-4/9.813;
- Nelso Weber – Matricula nº R-5/12.798;
- Eduardo Bocalon, cônjuge Beatriz Edvige Scartazzini Bocalon – Matricula nº R-2/31.024.
Será o presente edital, por extrato, afixado nos átrios da Prefeitura e publicado uma vez na imprensa oficial, eu Paulo Henrique Martins 
Couto, presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Júlio Antonio Bagetti, advogado publico municipal firmam o presente para surta 
seus efeitos jurídicos.
São Miguel do Oeste/SC, 02 de maio 2022.

Paulo Henrique Martins Couto
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária.

Júlio Antonio Bagetti
OAB/SC 11.820-B
16.318-9
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HOMOLOGAÇÃO PROC 55.2022
Publicação Nº 3867920

 

 
São Miguel do Oeste, 02/05/2022 

 
 
 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página: 1 / 1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

TOMADA DE PREÇOS 
Nr.: 8/2022 

CNPJ: 82.821.174/0001-80 Telefone: (49) 3631-2000 
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  55/2022 
Data do Processo: 14/03/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

55/2022 
8/2022 - TP 
Tomada de preços 
02/05/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 
CHURRASQUEIRA NO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO GOTARDO, LOCALIZADO NA 
RUA MATHILDE BARICHELLO, LOTEAMENTO BELFIN II, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL, MEMORIAL 
DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS, 
PARTES INTEGRANTES DESTE PROCESSO LICITATÓRIO. 

 
Participante: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 

 
Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
1 Construção de churrasqueira no ginásio do bairro São  1,000 UN 159.992,5300 159.992,53 
 Gotardo, localizado na Rua Mathilde Barichello, Loteamento  
 Belfin II, Bairro São Gotardo, Município de São Miguel do 
 Oeste/SC. - Construção de churrasqueira no ginásio do bairro 
 São   Gotardo,   localizado na Rua   Mathilde   Barichello, 

Loteamento Belfin II, Bairro São Gotardo, Município de São 
Miguel do Oeste/SC. 

 

 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

Total do Participante: 159.992,53 
 

Total Geral: 159.992,53 
 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
Implantação e melhormaento de equipamentos esportivos 12.001.27.812.0224.1757.4.4.90.00.00 R$ 164.037,42 
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HOMOLOGAÇÃO PROC 62.2022
Publicação Nº 3867923

 

 
São Miguel do Oeste, 02/05/2022 

 
 
 

THAIS JALINE SIPPERT COSTA 

SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO 

Página: 1 / 1 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE 

TOMADA DE PREÇOS 
Nr.: 9/2022 

CNPJ: 82.821.174/0001-80 Telefone: (49) 3631-2000 
Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1199 - CENTRO 
CEP: 89900-000 - São Miguel do Oeste 

 
Processo Adm.:  62/2022 
Data do Processo: 21/03/2022 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão 
de Licitações, resolve: 

 

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos: 
 

a) Nr. Processo: 
b) Nr. Licitação: 
c) Modalidade: 
d) Data de Homologação: 
e) Objeto da Licitação: 

62/2022 
9/2022 - TP 
Tomada de preços 
02/05/2022 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ESTRUTURAÇÃO DE LEILÕES ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS, COM UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA 
DE TRANSAÇÃO VIA WEB, PARA ALIENAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA 
DO EDITAL. 

 
Participante: ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 

 
Item Especificação Marca Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total 
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE LEILÕES 
 1,000 UN 0,0100 0,01 

ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS, PARA ALIENAÇÃO DE 
BENS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 
LEILÕES ELETRÔNICOS E PRESENCIAIS, PARA 
ALIENAÇÃO DE BENS 

 
 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s): 

 
 
 
 
 

Total do Participante: 0,01 
 

Total Geral: 0,01 
 

Descrição da Despesa Dotação Valor Estimado 
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OFICIO DE CONVOCACAO 126_2022 ADRIANE GOMES
Publicação Nº 3870535

São Miguel do Oeste SC, 02 de maio de 2022.
OF. Nº 126/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
ADRIANE GOMES

Prezado (a) Senhor (a),

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência 
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e 
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Muni-
cipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Professor de Educação Física, 40h (quarenta) aprovado no Processo Seletivo nº 
003/2021 de 23 de junho de 2021, cujo resultado foi homologado em 24 de setembro de 2021 e alterado pelo Decreto Municipal n° 9.708 
de 24 de novembro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/195/ps-0032021, Processo Seletivo Edital nº 003/2021, im-
portara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas

3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO DE CONVOCACAO 127 2022 NEIVA MARIA BECKER BOSSA
Publicação Nº 3870541

São Miguel do Oeste SC, 02 de maio de 2022.
OF. Nº 127/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
NEIVA MARIA BECKER BOSSA

Prezado (a) Senhor (a),

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência 
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e 
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Muni-
cipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Professor Educação Especial, 40h semanais, aprovado no Processo Seletivo nº 
003/2021 de 23 de junho de 2021, cujo resultado foi homologado em 24 de setembro de 2021 e alterado pelo Decreto Municipal n° 9.708 
de 24 de novembro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/195/ps-0032021, Processo Seletivo Edital nº 003/2021, im-
portara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........
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OFICIO DE CONVOCACAO 128 2022 NEURA ANA TRENHAGO
Publicação Nº 3870544

São Miguel do Oeste SC,02 de maio de 2022.
OF. Nº 128/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
NEURA ANA TRENHAGO

Prezado (a) Senhor (a),

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência 
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e 
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Muni-
cipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Professor de Educação Infantil, 40h semanais, aprovado no Processo Seletivo nº 
003/2021 de 23 de junho de 2021, cujo resultado foi homologado em 24 de setembro de 2021 e alterado pelo Decreto Municipal n° 9.708 
de 24 de novembro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/195/ps-0032021, Processo Seletivo Edital nº 003/2021, im-
portara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO DE CONVOCACAO 129 2022 DANIANE JOHANN
Publicação Nº 3870590

São Miguel do Oeste SC, 03 de maio de 2022.
OF. Nº 129/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
DANIANE JOHANN

Prezado (a) Senhor (a),

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência que 
lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e atri-
buições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Municipal; 
CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Auxiliar de Creche, 40h (quarenta) aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº 005 
de 18 de março de 2022, com o resultado foi homologado em 14 de abril de 2022.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/232/pss-0052022, Processo Seletivo Simplificado Edital nº 
005/2022, importara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

OFICIO DE CONVOCACAO 130 2022 ANA PAULA LONGHI
Publicação Nº 3870607

São Miguel do Oeste SC,03 de maio de 2022.
OF. Nº 130/2022– SAGP-DDP-SME
A(o) Senhor(a)
ANA PAULA LONGHI

Prezado (a) Senhor (a),
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A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da competência 
que lhe confere o inciso IV, do Art. 1º, do Decreto 9.607/2021, que delega a Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas as competências e 
atribuições constantes nos incisos VIII, X, XIV, XVI, XIX, XX, XXV, XXVII, XXXIV, XXXV e XLIV, constantes no art. 72, da Lei Orgânica Muni-
cipal; CONVOCA Vossa Senhoria, para assumir a função de Professor de Educação Infantil, 40h semanais, aprovado no Processo Seletivo nº 
003/2021 de 23 de junho de 2021, cujo resultado foi homologado em 24 de setembro de 2021 e alterado pelo Decreto Municipal n° 9.708 
de 24 de novembro de 2021.
Igualmente, informamos que o não comparecimento no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da divulgação no site da Prefeitura, 
no endereço eletrônico: https://www.saomiguel.sc.gov.br/processos-seletivos/195/ps-0032021, Processo Seletivo Edital nº 003/2021, im-
portara em renúncia tácita de Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

(Assinatura Digital)
CAMILA GONÇALVES BALESTRIN DE MOURA
Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas
3
Ciente, em ......./ ........ /........

PROCESSO LICITATÓRIO 90/2022
Publicação Nº 3868654

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 274DC5203E6ED99DF24205DFBD1F375DBE65BD31
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 90/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 51/2022

O Município de São Miguel do Oeste/SC, a partir da Secretária Adjunta de Administração, leva ao conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN NOVO ZERO KM DESTINADO AO DESPORTO EDU-
CACIONAL, CONFORME RECURSO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL PORTARIA Nº 468/SEF – 22/11/2021 EMENDA ESPECIAL ESTADO/
FESPORTE 1274/20211, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Cadastro das propostas: Às 08h do dia 06 de maio até às 08h15min do dia 18 de maio de 2022.
Abertura da sessão pública: Às 08h30min do dia 18 de maio de 2022.
Licitação regida pela Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações vigentes, Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Marcílio Dias, nº 1199, 
telefone (0xx49) 36312006, e o edital consta na íntegra no site: www.portaldecompraspublicas.com.br, no qual os fornecedores deverão 
cadastrar as propostas e acompanhar a sessão pública, e no site www.saomiguel.sc.gov.br.
São Miguel do Oeste/SC, 03 de maio de 2022.
THAÍS JALINE SIPPERT COSTA
Secretária Adjunta de Administração

http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.saomiguel.sc.gov.br
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Câmara muniCipal

PORTARIA CMV/SMO N° 0029/2022 - EXONERAÇÃO
Publicação Nº 3869258

PORTARIA CMV/SMO Nº 0029/2022
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO 
DE SANTA CATARINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando da com-
petência que lhe confere o Inciso XXXV do Art. 24 da Resolução nº 004/92 e alterações, e a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de 
abril de 1990;

Considerando o protocolo nº 1016, datado de 26 de abril de 2022, com a solicitação de exoneração da servidora Andréia Thainara Thalheimer.

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora ANDRÉIA THAINARA THALHEIMER, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, a partir de 02 de 
maio de 2022.

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

Registre-se, publique-se e comunique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara de São Miguel do Oeste, SC.
Em 29 de abril de 2022.

Vanirto José Conrad
Presidente -
Certifico que a presente Portaria,
foi publicada na forma da lei, nesta data.

Flávio José de Ramos
Secretário Executivo
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São Pedro de Alcântara

prefeitura

CONTRATO N.º 150/2022
Publicação Nº 3872094

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – 88125-000 www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

CONTRATO DE TRABALHO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO

CONTRATO n.º 150/2022

O Município de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, CNPJ/MF nº 01.613.101/0001-09, cuja Prefeitura se localiza na Praça 
Leopoldo Francisco Kretzer, nº 01, Centro – São Pedro de Alcântara/SC – Cep: 88.125-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
Sr. CHARLES DA CUNHA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 066.071.219-93, residente e domiciliado a Rua João Stahelin, n° 2249, 
Boa Parada, São Pedro de Alcântara/SC, neste ato denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a Senhorita ELLEN CRISTHINA POLIDORIO, 
brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 087.266.029-03, residente e domiciliada a Rua Cecilia Schappo, nº.67, Boa Parada – São Pedro de 
Alcântara/SC, neste ato denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente CONTRATO DE TRABALHO DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, com fundamento no art. 209 e seguintes da Lei Municipal nº. 05/1997 e suas alterações, bem como em respeito ao Processo 
Seletivo nº. 001/2021, e Edital de Chamada Pública nº 14/2022/Educação, conforme as disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME DO CONTRATO
1.1- Este contrato vincula o MUNICÍPIO e o CONTRATADO ao regime constante dos arts. 209 a 211 da Lei Complementar Municipal n.º 
05/1997, e suas alterações.
1.2- A contratação, nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 05/1997, não confere direito nem expectativa de direito à efetivação no 
serviço público Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1- O presente contrato tem por objeto a execução, pelo CONTRATADO, das atribuições do cargo de MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
descritas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO MENSAL
3.1- O CONTRATADO, durante a vigência deste contrato, fará jus à remuneração mensal relativa ao cargo descrito na cláusula segunda 
supra.
3.2- O pagamento do vencimento dar-se-á juntamente com o dos servidores efetivos e se sujeita aos mesmos reajustes a que àqueles for 
de direito.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL
4.1- Este contrato, que se dá nos termos de CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, tem sua vigência a partir 04/05/2022, 
findando no dia 22/12/2022, ressalvado a previsão da Lei Complementar nº 180/2022, dia este em que cessa a necessidade temporária da 
contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1- Constituem motivos para rescisão do contrato:
5.1.1- Acordo entre as partes;
5.1.2- Iniciativa do MUNICÍPIO, sem prévio aviso, quando:
5.1.2.1- O CONTRATADO violar cláusula contratual ou qualquer dispositivo legal que rege a função por ele exercida;
5.1.2.2- Por motivo de conveniência e oportunidade, devidamente justificados pelo Secretário da pasta a qual se vincula o CONTRATADO;
5.1.3- Por iniciativa do CONTRATADO, mediante prévio aviso escrito, de no mínimo trinta (30) dias;
5.2- Considera-se falta grave para rescisão do contrato pela administração, sem prévio aviso:
5.2.1- O cometimento de qualquer Infração Disciplinar descrita no Capítulo IV da Lei Municipal n.º 05/1997 (arts. 166 a 178);
5.2.2- O cometimento das seguintes infrações:
5.2.2.1- Ato de improbidade;
5.2.2.2- Incontinência de conduta ou mau procedimento;
5.2.2.3- Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador;
5.2.2.4- Condenação criminal do CONTRATADO, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena;
5.2.2.5- Desídia no desempenho das respectivas funções;
5.2.2.6- Embriaguez habitual ou em serviço;
5.2.2.7- Violação de segredo funcional;
5.2.2.8- Ato de indisciplina ou de insubordinação;
5.2.2.9- Abandono de emprego;
5.2.2.10- Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo 
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em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.11- Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso 
de legítima defesa, própria ou de outrem;
5.2.2.12- Prática constante de jogos de azar;
5.2.2.13- A prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.
5.3- Aplica-se a este contrato, especialmente no que diz respeito a sua rescisão, o disposto nos arts. 179 a 208 da Lei Municipal n.º 05/1997.

CLÁUSULA SEXTA – DA ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
6.1- O MUNICÍPIO, durante a vigência contratual, assegurará ao CONTRATADO assistência previdenciária, vinculando-o ao Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social – INSS.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1- As responsabilidades e obrigações do CONTRATADO são as previstas no Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Municipal n.º 05/1997, 
devendo especificamente, prestar com zelo, cordialidade e eficiência os serviços para o qual fora contratado temporariamente.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS DO CONTRATADO
8.1- Os direitos do CONTRATADO são aqueles previstos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e subsidiariamente os previstos no 
Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Municipal 05/1997 e suas alterações, excetuados os específicos do servidor municipal efetivo.
8.2- Assegura-se ao CONTRATADO o pagamento das seguintes verbas rescisórias, quando da rescisão contratual:
8.2.1- 13.º salário proporcional ao tempo do contrato;
8.2.2- Férias proporcionais ao tempo do contrato, acrescidas do terço constitucional.
8.3- O CONTRATADO não gozará do benefício de licença, com ou sem remuneração, sendo que seu afastamento do serviço, por mais de 
vinte e quatro (24) horas, sem prévia justificativa, será considerado como pedido unilateral de rescisão do presente contrato de trabalho.

CLÁUSULA NONA – DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO
9.1- O CONTRATADO cumprirá a jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais, cumpridas de segunda à sexta-feira, obedecendo ao 
início, intervalo e término fixados aos servidores efetivos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1- Para solução das questões provenientes deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São José/SC, com expressa renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1- Os casos omissos serão supridos pelas regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e, subsidiariamente, na Lei 
Complementar Municipal n.º 05/1997 e suas alterações, bem como aos princípios gerais do CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETER-
MINADO e aos princípios gerais do Direito.

Assim, justos e contratados na forma que ficou expressa, MUNICÍPIO e CONTRATADO firmam este instrumento em duas (02) vias de igual 
teor e forma, com as testemunhas abaixo identificadas e qualificadas para que produza todos os seus efeitos.

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de maio de 2022.

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC
CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal

ELLEN CRISTHINA POLIDORIO
CONTRATADA

Testemunhas:

PORTARIA N.º 385/2022
Publicação Nº 3872095

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro – CEP: 88125-000 – Fone: 48-32770122 – R.222
www.pmspa.sc.gov.br – gabinete@pmspa.sc.gov.br

PORTARIA n.º 385/2022
Admite em Caráter Temporário ELLEN CRISTHINA POLIDORIO para o cargo de Monitor de Transporte Escolar.

CHARLES DA CUNHA Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no 
Art. 209, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse público, ELLEN CRISTHINA POLIDORIO para o cargo de Monitor de 
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Transporte Escolar, contrato de trabalho nº. 150/2022.

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

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

São Pedro de Alcântara/SC, 04 de maio de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2022.

PORTARIA Nº 381/2022
Publicação Nº 3869269

Portaria nº 381/2022
Autoriza a realização de horas extras e dá outras providências.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, principalmente no art. 68, IV da LC 06/1997 e art. 41, § 2º, 63, III da LC 05/1997 
resolve:
Art. 1º Fica autorizada a servidora ANA CAROLINA JUNCKES a realizar horas-extras em decorrência do afastamento temporário por motivo 
de convocação de reunião pedagógica e de formação continuada pela EEB Prof. Joaquim Santiago da professora Graciane Muller de Castro, 
a fim de que se evite a falta de aula ao corpo doscente da rede municipal.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto manejará a servidora qualificada no art. 1º na turma do 4º ano (turma 41) 
no período matutino, no período de 03 a 05 de maio de 2022, na E.B.M. Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho, que no momento está com 
deficiência de pessoal.
Art. 3º A presente portaria tem efeitos temporários e deve viger até o retorno da professora Graciane Muller de Castro.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro de Alcântara-SC, 03 de maio de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 383/2022
Publicação Nº 3869271

Portaria nº 383/2022
Autoriza a realização de horas extras e dá outras providências.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, principalmente no art. 68, IV da LC 06/1997 e art. 41, § 2º, 63, III da LC 05/1997 
resolve:
Art. 1º Fica autorizada a servidora PATRÍCIA KAMERS a realizar horas-extras em decorrência do afastamento temporário por motivo de 
licença maternidade da professora Maria Luiza Coelho Schutz, a fim de que se evite a falta de aula ao corpo doscente da rede municipal.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto manejará a servidora qualificada no art. 1º como professora (auxiliar de sala) 
de hora-atividade no período vespertino, no dia de 03 de maio de 2022, no CEI Frei Ático, que no momento está com deficiência de pessoal.
Art. 3º A presente portaria tem efeitos temporários e deve viger até o retorno da professora Maria Luiza Coelho Schutz.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro de Alcântara-SC, 03 de maio de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2497

PORTARIA Nº 384/2022
Publicação Nº 3869273

Portaria nº 384/2022
Autoriza a realização de horas extras e dá outras providências.

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, principalmente no art. 68, IV da LC 06/1997 e art. 41, § 2º, 63, III da LC 05/1997 
resolve:
Art. 1º Fica autorizada a servidora CRISTIANE HOFFMANN a realizar horas-extras em decorrência do afastamento temporário por motivo 
de licença maternidade da professora Maria Luiza Coelho Schutz, a fim de que se evite a falta de aula ao corpo doscente da rede municipal.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto manejará a servidora qualificada no art. 1º como professora (auxiliar de 
sala) de hora-atividade no período vespertino, nos dias 05 e 06 de maio de 2022, no CEI Frei Ático, que no momento está com deficiência 
de pessoal.
Art. 3º A presente portaria tem efeitos temporários e deve viger até o retorno da professora Maria Luiza Coelho Schutz.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro de Alcântara-SC, 03 de maio de 2022.

CHARLES DA CUNHA
Prefeito Municipal
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Saudades

prefeitura

EDITAL N. 04/2022 - CHAMADA PÚBLICA
Publicação Nº 3870448

EDITAL N. 04/2022– CHAMADA PÚBLICA PARA VAGAS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE

O Município de Saudades, estado de Santa Catarina, devidamente inscrito no CNPJ n. 83.021.881/0001-54, representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Maciel Schneider, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público, pelo presente 
Edital, as normas para CHAMADA PÚBLICA, em obediência aos princípios constitucionais de Impessoalidade, Publicidade e Eficiência Admi-
nistrativa, que reger-se-á pelas seguintes regras:

JUSTIFICATIVA:

Considerando o interesse e necessidade pública no atendimento dos serviços públicos prestados pela Secretaria de Saúde e de Infraestru-
tura, bem como pela continuidade no efetivo atendimento das demandas destes setores.
Considerando que não há candidatos a serem convocados pela lista de chamada de Processo Seletivo ou Concurso Público vigente para a 
contratação no cargo de Enfermeiro e de Operador de Máquinas – Britador.
Justifica-se, também, que não há como deixar os usuários sem atendimento ou com o atendimento prejudicado em razão da ausência de 
servidores. Por todas as razões expostas, a única alternativa é a realização de chamada pública para preenchimento das vagas de necessi-
dade excepcional, temporária e inadiável

CRONOGRAMA

DATA ATO
04/05/2022 Publicação da Chamada
05/05/2022 até 06/05/2022 Inscrição Presencial na Prefeitura Municipal
09/05/2022 Contagem dos Pontos e Publicação do Resultado Preliminar
10/05/2022 Recurso Contra Resultado Preliminar
11/05/2022 Homologação e Publicação da Ata e Resultado Final

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Chamada Pública será regida pelo presente Edital, coordenado pelo Departamento de Recursos Humanos do município de Saudades/
SC;

1.2. A Chamada Pública destina-se à seleção de profissionais para atuar como Enfermeiro na Secretaria de Saúde e Operador de Máquinas 
– Britador na Secretaria Municipal de Infraestrutura, em caráter emergencial e para eventuais necessidades até 31 de dezembro de 2022, 
ou até a realização de Processo Seletivo ou Concurso Público para esses cargos.

1.3. O contrato temporário extinguir-se-á sem direito a indenizações quando:
I – Pelo término do prazo contratual;
II – Por iniciativa da Administração Pública;
III – Por iniciativa do Contratado, mediante formalização por escrito;
IV - Cessado o motivo que lhe deu causa;
V – A finalização de Processo Seletivo de Prova e/ou Títulos.

1.4. A seleção dos candidatos será publicada no portal eletrônico do município, e o chamamento dos candidatos obedecerá à ordem cres-
cente de classificação.

1.5. A validade da Chamada Pública será até 31 de dezembro de 2022, desde que não existam aprovados em Edital de Teste Seletivo de 
provas e títulos ou Concurso Público.

1.6. Os candidatos deverão retirar o inteiro teor deste Edital no endereço eletrônico www.saudades.sc.gov.br sendo de sua inteira respon-
sabilidade a obtenção de tal documento, e observância aos requisitos do mesmo.

2 - DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão recebidas do dia 05/05/2022 até 06/05/2022, das 07h:30 às 11h:30 e 13:30 às 17:30, nas dependências da Prefei-
tura Municipal de Saudades, localizada na Rua Castro Alves, n. 279, centro, na cidade de Saudades/SC.

2.2. São condições para inscrição:

a) Ser brasileiro ou estrangeiro naturalizado;

http://www.saudades.sc.gov.br
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b) Ter idade mínima de 18 anos;
c) Estar em dia com o serviço militar, se do sexo masculino;
d) Ter capacidade física para a função a ser desempenhada;
e) Estar ciente de que no ato da inscrição deverá comprovar que preenche todos os requisitos exigidos para a vaga, neste Edital, sob pena 
de perda do direito à vaga, podendo tal documento ser reapreciado em qualquer etapa do processo;
f) Apresentar Documentos comprobatórios de escolaridade, conforme especificado no quadro de requisitos em relação ao cargo pretendido;
g) Ter Habilitação na categoria exigida para o cargo;

2.3 Deverão ser entregues no momento da inscrição:

a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I deste Edital);
b) Cópia do RG, CPF, Comprovante de Residência;
c) Cópia de Certificado de Dispensa de Incorporação, se do sexo masculino;
d) Cópia de Certificado de Conclusão de Curso, no nível exigido pelo cargo;
e) Cópia da CNH na Categoria exigida para o cargo;
f) Documentos para comprovação de tempo serviço, caso queira para eventual desempate

2.4 As inscrições que não satisfizerem as exigências contidas neste Edital serão indeferidas.

2.5 Após a data e horário fixado, com término do prazo para o recebimento das inscrições, não serão admitidas quaisquer outras, sob 
qualquer condição ou pretexto;

2.6 Serão oferecidas as seguintes vagas:

CARGO VAGA HORAS TURNO REMUNERAÇÃO
Operador de Máquinas – Britador 01 + CR 40h Mat. E Vesp. R$ 2.591,46
Enfermeiro 01 + CR 40h Mat. E Vesp. R$ 5.799,43

2.7. Descrição das vagas:

2.7.1- As atribuições dos cargos constam na Lei Complementar n. 06, de 25 de outubro de 2002 (Enfermeiro), e Lei Complementar n. 123, 
de 22 de fevereiro de 2022 (Operador de Máquinas – Britador).

3 – DA SELEÇÃO

3.1. A Seleção dos candidatos inscritos dar-se-á mediante análise curricular e será do tipo classificatória onde serão avaliados e pontuados 
os títulos.

4 - DA CLASSIFICAÇÃO

I - 0,50 (meio ponto) para cada ano completo de serviços prestados no cargo pretendido em órgãos públicos;
II - 0,30 (três décimos de ponto) para cada ano completo no cargo pretendido em empresas ou atividades privadas;

4.1.1- As frações de tempo de serviço até 06 meses (na soma geral) serão desconsideradas, sendo que as frações acima de 06 meses serão 
computadas com pontuação integral. Para o caso de tempo de serviço público inferior a 06 meses, o tempo será somado e computado com 
a pontuação relativa ao tempo em empresas ou atividades privadas.

4.1.2- A pontuação é limitada ao total de 10 (dez) pontos.

4.1.3 - Na classificação final, entre os candidatos com igual número de pontuação serão fatores de desempate:

I - Maior idade considerando ano, mês e dia de nascimento;
II– Número de Filhos.

5 - DA CONTRATAÇÃO

5.1 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação dos seguintes requisitos básicos:

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da inscrição;
b) Aptidão física e mental para o exercício da função mediante apresentação de atestado laboral;
c) Estar em regularidade com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar (se do sexo masculino);
d) Escolaridade em conformidade com a habilitação exigida;
e) Nº do PIS/PASEP;
h) E demais documentação exigida pela administração

6 - DOS RECURSOS

6.1. Da classificação preliminar, os candidatos poderão interpor recurso por escrito, uma única vez, endereçada à Comissão, no dia 
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10/05/2022 diretamente no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no horário de atendimento da Prefeitura Municipal.

6.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal.

6.3 Será possibilitada vista de documentos apresentados pelo candidato na presença da Comissão, permitindo-se anotações.

6.4 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato passará a constar no rol de selecionados, ou 
ocorrerá a reclassificação dos inscritos antes da publicação do resultado final.

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. A homologação do resultado será publicada no portal eletrônico do município e no Diário Oficial dos Municípios.

7.2. O não comparecimento dos convocados em até 03 (três) dias úteis após a realização da convocação caracterizará sua desistência da 
vaga.

7.3. A não observância dos prazos e a inexatidão das informações ou a constatação, mesmo que posterior, de irregularidades nos documen-
tos eliminarão o candidato.

7.4. Os candidatos serão contratados em regime temporário por prazo determinado.

7.5. Os casos omissos deste Edital e as decisões que se fizerem necessárias serão resolvidas pela Comissão de Acompanhamento.

7.6. Fica o Prefeito Municipal responsável por autorizar a Comissão a convocar outros servidores e assessoria técnica para participar da 
operacionalização desta Chamada Pública.

7.7. Para Comprovação da experiência serão aceitas fotocópias de CTPS, certidões ou declarações expedidas por órgão público devidamente 
timbrado e assinadas ou outro documento que permita a comprovação de experiência.

7.8. Fica eleito o foro da Comarca de Pinhalzinho/SC para dirimir questões oriundas da presente Chamada Pública.

7.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação

Saudades/SC, 04 de maio de 2022.

MACIEL SCHENEIDER
Prefeito Municipal

ANEXO I

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAUDADES
FICHA DE INCRIÇÃO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022

Número de Inscrição:

Cargo Pretendido: ( ) Operador de Máquinas – Britador ( ) Enfermeiro

Nome do (a) Candidato (a):

Nº RG: Data de nascimento: ___/___/_____ Sexo: M ( ) - F ( )

CPF: Estado Civil:

e-mail:

Endereço:

Bairro: Município:

Estado: Fone: ( )
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( )Declaro que concordo e aceito as exigências especificadas no Edital de abertura desta CHAMADA PÚBLICA nº 004/2022, responsabilizando-me pelas 
informações aqui prestadas.

Local e Data: Assinatura do Candidato:

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2022
Publicação Nº 3867872

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2D804B1A7F7E5D791F2F882F6E1A51A3CB99185F
EXTRATO CONTRATUAL Nº 46/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

CONTRATADO: CLK REBOBINAGEM E INSTALAÇÕES DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SAUDADES, SENDO SERVIÇOS DE: ELETRICISTA, (PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 1763/2021, DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 006/2021).

VALOR: 31,58
PRAZO: 02/05/23

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1585/2022
MODALIDADE: DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 1483/2022.

SAUDADES SC, 02/05/22

MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2022
Publicação Nº 3867881

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F14118EA0AEAAE2648231D686A8B06AE48EEF7FE
EXTRATO CONTRATUAL Nº 47/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

CONTRATADO: CLEITON NIEDERLE MEI

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOA JURÍDICA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SAUDADES, SENDO SERVIÇOS DE: ELETRICISTA (PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 1763/2021, DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO Nº 006/2021).

VALOR: 31,58
PRAZO: 02/05/23

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1585/2022
MODALIDADE: DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 1483/2022.

SAUDADES SC, 02/05/22

MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2022
Publicação Nº 3867911

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 0B439464F3789560796CC36F9375F82AB306E486
EXTRATO CONTRATUAL Nº 48/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAUDADES

CONTRATADO: FRANCISCO MARINO HEISLER

OBJETO: A AQUISIÇÃO DE CASCALHO EM MINA PARA USO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS PELA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE INFRAESTRUTURA.

VALOR: 3.850,00
PRAZO: 02/05/23

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1598/2022
MODALIDADE: DISPENSA POR LIMITE Nº 1495/2022.

SAUDADES SC, 02/05/22

MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 - PMS
Publicação Nº 3869084

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) BAE7280A79F47576953CEB26BC8ABBA19DAE4D06
MUNICÍPIO DE SAUDADES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1517/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022
EDITAL RETIFICADO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal com tecnologia GSM, abrangendo portabilidade das 
linhas existentes e fornecimento de gestão e assessoria em telefonia móvel em tecnologia GSM, para uso em telefonia com fornecimento 
de chips, devidamente habilitados com linhas pós-pagas, para realizar ligações em todo território nacional.
A íntegra do edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 04 de maio de 2022, no site: www.saudades.sc.gov.br ou em horário 
comercial, junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudades, sito à Rua Castro Alves, 279, Saudades - 
SC.
DATA: Os interessados poderão entregar a declaração de proposta de preço, documentos de habilitação e credenciamento até às 09:00, 
horas do dia 18 de maio de 2022, e a partir das 09:00 horas abertura das propostas, na sala do Departamento de Compras e Licitações, sito 
à Rua Castro Alves, 279, centro de Saudades - SC.
Saudades, SC, 04 de maio de 2022.
MACIEL SCHNEIDER
Prefeito Municipal de Saudades

http://www.saudades.sc.gov.br
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Schroeder

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2022-PMS
Publicação Nº 3872096

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone: (047) 3374-6500 – CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº. 29/2022-PMS
PROCESSO Nº. 59/2022-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de livros para premia-
ção de alunos da Rede Municipal de Ensino durante o Evento Pura Poesia e para atualização do acervo da Biblioteca Pública Municipal Cruz 
e Sousa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses.

Credenciamento e entrega dos envelopes até: 23 de maio de 2022 às 08h45min.
Abertura do processo: 23 de maio de 2022 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto 
ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h às 16h30min.
Fone (47)3374-6500 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br

Schroeder, 05 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e.

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2021 – GAB/PMS
Publicação Nº 3869224

Convocação Concurso Público n°. 001/2021 – GAB/PMS

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, em exercício, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o (a) 
Sr. (a) FABIOLA ALVES DE LIMA, inscrito (a) no CPF sob n°. 133.066.987-84, aprovado (a) em 3° lugar no Concurso Público n°. 001/2021 
– ESF/PMS, para o cargo de TÉCNICA EM ENFERMAGEM – ESF, para assumir o respectivo cargo.

O (a) convocado (a) deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 16:30h do dia 5 de maio de 2022, na Rua 
Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclas-
sificação, conforme preveem os itens 15.5 e 15.10, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª 
chamada.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e

Ingrit Eli Roweder
Secretária de Saúde
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CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2021 – GAB/PMS
Publicação Nº 3869216

Convocação Concurso Público n°. 001/2021 – GAB/PMS

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, em exercício, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o (a) 
Sr. (a) ANDRE ALEXANDRE DA SILVA CARDOZO, inscrito (a) no CPF sob n°. 098.693.359-77, aprovado (a) em 3° lugar no Concurso Público 
n°. 001/2021 – ESF/PMS, para o cargo de ENFERMEIRO – ESF, para assumir o respectivo cargo.

O (a) convocado (a) deve comparecer à Diretoria de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 16:30h do dia 5 de maio de 2022, na Rua 
Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, sob pena de reclas-
sificação, conforme preveem os itens 15.5 e 15.10, passando a ocupar o último lugar da listagem de classificação para uma eventual 2ª 
chamada.

Schroeder (SC), 3 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e

Ingrit Eli Roweder
Secretária de Saúde

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N°. 001/2021-SEMEC/PMS
Publicação Nº 3869212

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/PMS

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, em exercício, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o (a) 
Sr. (a) MARIA KAROLINA CAVALHEIRO HEGUEDICHI, inscrito (a) no CPF sob n°.   082.150.999-39, aprovado (a) em 7° lugar no Processo 
Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/PMS, para o cargo de PROFESSOR A – EDUCAÇÃO INFANTIL 40H para assumir o respectivo cargo.

O (a) convocado (a) deve comparecer no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 16h30 do dia 5 de maio de 2022, na Rua 
Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, conforme preveem 
os itens 15.3 e 15.4.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e

Armelinda Walz Schmitt
Secretária de Educação e Cultura

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N°. 001/2021-SEMEC/PMS
Publicação Nº 3869221

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/PMS

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, em exercício, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o (a) Sr. 
(a) CLAUDETE DUARTE, inscrito (a) no CPF sob n°. 988.527.959-87, aprovado (a) em 4° lugar no Processo Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/
PMS, para o cargo de PROFESSOR B – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 40H para assumir o respectivo cargo.

O (a) convocado (a) deve comparecer no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 16h30 do dia 5 de maio de 2022, na Rua 
Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, conforme preveem 
os itens 15.3 e 15.4.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e

Armelinda Walz Schmitt
Secretária de Educação e Cultura
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CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N°. 001/2021-SEMEC/PMS – 2ª CHAMADA
Publicação Nº 3869208

Convocação Processo Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/PMS – 2ª Chamada

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, em exercício, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste CONVOCAR o (a) Sr. 
(a) ELIZÂNGELA RAZINI, inscrito (a) no CPF sob n°. 028.708.699-24, aprovado (a) em 1° lugar no Processo Seletivo n°. 001/2021-SEMEC/
PMS, para o cargo de PROFESSOR B – ENSINO FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS) 20H para assumir o respectivo cargo.
O (a) convocado (a) deve comparecer no Setor de Recursos Humanos (47 3374-6510), até as 16h30 do dia 5 de maio de 2022, na Rua 
Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, Schroeder, a fim de comunicar o interesse ou a desistência da vaga ofertada, conforme preveem 
os itens 15.3 e 15.4.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal e.e

Armelinda Walz Schmitt
Secretária de Educação e Cultura

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 03/2022–SANEAMENTO
Publicação Nº 3868074

MUNICPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato de Contrato nº. 03/2022–SANEAMENTO
Dispensa de Licitação nº. 01/2022 – SANEAMENTO - Processo nº. 07/2022-SANEAMENTO

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.

Contratada: COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 03.734.219/0001-02, estabelecida na Rua Marechal Castelo 
Branco nº 5588, Bairro Centro, na cidade de Schroeder, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.275-000

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a PISO CERÂMICO RETIFICADO ACETINADO PARA SECRETARIA DE SANEAMENTO E GES-
TÃO AMBIENTAL, conforme segue:
ITEM DESCRIÇÃO QTDE. UNIDADE VALOR R$ UNITÁRIO VALOR R$ TOTAL

1 PISO CERÂMICO RETIFICADO ACETINA-
DO. MEDIDAS MÍNIMAS 45 X 45cm. 80,66 M² 37,80 3.048,95

TOTAL R$ 3.048,95

Valor: R$ 3.048,95 (três mil quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
Data da Assinatura: 03/05/2022 Vigência: 31/12/2022

Lauro Tomczak
Prefeito Municipal em exercício

PORTARIA Nº 9.419/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869199

PORTARIA Nº 9.419/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022
NOMEIA RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE SCHROEDER.

LAURO TOMCZAK, Prefeito em Exercício do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, da Lei 
Orgânica Municipal e de acordo com o Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993,

RESOLVE :

Art. 1º Nomear os servidores Fernanda Carolina Zen Zuquetto, Arquiteta Urbanista, inscrita no CPF sob o nº 099.848.059-21, CAU/SC 
A178798-5, Ivandra de Souza, Engenheira Civil, inscrita no CPF sob o nº 047.563.299-00, CREA/SC 14.8760-9 e Ruan Gustavo Motta, Enge-
nheiro Civil, inscrito no CPF sob o nº 078.637.499-30, CREA-SC 182971-0, como responsáveis pela fiscalização da seguinte obra contratada 
pelo município de Schroeder:
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· Execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terrapla-
nagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da Rua Expedicionário Osvaldo Kanzler, no Município de 
Schroeder/SC, compreendendo uma extensão de 232,00m e área total de 2.380,7m², em regime de PARCERIA, com fulcro na Lei Municipal 
nº. 2.000/2014 e suas alterações, de acordo com as especificações no Contrato nº. 02/2022 – PMS, Processo de Licitação nº. 198/2021 – 
PMS, Tomada de Preços nº. 16/2021 - PMS. Empresa: INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
nº 03.094.645/0001-29.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17 de junho 
de 2008.

PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

LAURO TOMCZAK
Prefeito Municipal e.e.
Publicada por:

TÂNIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

PORTARIA Nº 9.420/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869203

PORTARIA Nº 9.420/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022.

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso de suas atribuições legais, consubstan-
ciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido efetuado pela Secretaria de Assistência Social através do Ofício nº. 037/2022 – SMAS;

Considerando a realização do Processo Seletivo n°. 001/2021-SMAS/PMS;

Considerando o Decreto n°. 5.704/2021, de 26/10/2021, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

RESOLVE:

Art. 1° ADMITIR, a partir desta data, a Sra. Fabiane de Souza Machado, para exercer o cargo de Assistente Social, percebendo o nível salarial 
n° 60 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária de 30 
(trinta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo n°. 001/2021-SMAS/PMS.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 
1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

LAURO TOMCZAK
Prefeito Municipal e.e
Publicada por:

TANIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

PORTARIA Nº 9.421/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869205

PORTARIA Nº 9.421/2022, DE 3 DE MAIO DE 2022.

LAURO TOMCZAK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em exercício, no uso de suas atribuições legais, consubstan-
ciadas na Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido efetuado pela Secretaria de Assistência Social através do Ofício nº. 038/2022 – SMAS;

Considerando a realização do Processo Seletivo n°. 001/2021-SMAS/PMS;
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Considerando o Decreto n°. 5.704/2021, de 26/10/2021, que homologa a lista dos classificados no referido Processo Seletivo;

RESOLVE:

Art. 1° ADMITIR, a partir desta data, a Sra. Raquel de Canto Domingues, para exercer o cargo de Assistente Social, percebendo o nível 
salarial n° 60 (Administração), conforme tabela salarial da Lei Complementar n° 004/1998, de 19/05/1998, e alterações, com carga horária 
de 30 (trinta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no Processo Seletivo n°. 001/2021-SMAS/PMS.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor nesta data, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº 
1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder, 3 de maio de 2022.

LAURO TOMCZAK
Prefeito Municipal e.e
Publicada por:

TANIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva
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ATA CONCORRÊNCIA 01_2022-PMS (SEQUÊNCIA 03
Publicação Nº 3867897

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER                            

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

 Número da ATA:     66/2022    (Sequência: 3)

CONCORRÊNCIA

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2022 - CC

34/2022

28/02/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários mais
serviços preliminares, serviços complementares e limpeza) de ponte em concreto armado in-loco, composta por infraestrutura (fundação
profunda de perfis metálicos cravados e percussão e blocos de coroamento em concreto armado), mesoestrutura (pilares, travessas e
alas em concreto armado) e superestrutura (vigamento principal, cortinas, transversinas, pré-laje, lajes maciç

A comissão reuniu-se para abertura das propostas, conforme determinado anteriormente em ata.  Foram abertos os

envelopes de proposta comercial das empresas ITAUBA - INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA., TRILHA

ENGENHARIA LTDA. e CEJEN ENGENHARIA LTDA  Foi paralisada a sessão, devido a dúvidas com relação à proposta,

as mesmas serão encaminhadas para o Setor Jurídico e Setor de Engenharia para análise detalhada. Posteriormente

será encaminhada ata com os resultados aferidos pelos setores.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser enviada cópia

da ata e quadro comparativo às empresas participantes.

 COMISSÃO:
Schroeder,  3  de  Maio  de  2022

Ivandra de Souza

Valquiria Heidorn Eing

Marlene Neumann

Eloir José Wendt

Fernanda Carolina Zen Zuqueto

 Daniela Samulescki

Rafaela Susan Kienen

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

 - ........................................ - MEMBRO SUPLENTE

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - SECRETÁRIA

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALDER FIGUEIREDO DA SILVA - ................................................................. - Representante
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DECRETO Nº 5.873/2022, DE 25 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3869234

 

 DECRETO Nº 5.873/2022, DE 25 DE ABRIL DE 2022

                    FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na
Lei Municipal nº 2.553/2021 de 8 de novembro de 2021,

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE  2022.

DECRETA:

                     Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUN DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO 

08.01.17.512.0009.2.043 -  Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico
  ......................................................................................................................................................................................Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  ......................................................................................3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0224 -  R$ 100.000,00

                     Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - SECRETARIA MUN DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
08.01 - DIRETORIA DE SANEAMENTO 

08.01.17.512.0009.2.043 -  Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico
  ......................................................................................................................................................................................Obras e Instalacoes  ......................................................................................4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.01.0224 -  R$ 100.000,00

                     Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de Abril de 2022.

Publicado por

SUZANA PEREIRA LOPES
Assessora Jurídica

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças
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DECRETO Nº 5.874/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Publicação Nº 3871043

 

 DECRETO Nº 5.874/2022, DE 28 DE ABRIL DE 2022

                    FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei
Municipal nº 2.553/2021 de 9 de novembro de 2021,

ABRE CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
GERAL NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE  2022.

DECRETA:

                     Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

04.02.10.122.0013.2.049 -  Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  ......................................................................................................................................................................................Equipamentos e Material Permanente  ......................................................................................4.4.90.52.00.00.00.00 - 00.01.0002 -  R$ 5.000,00

                     Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados
recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

04.02.10.122.0013.2.049 -  Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
  ......................................................................................................................................................................................Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  ......................................................................................3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0002 -  R$ 5.000,00

                     Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do
Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 28 de Abril de 2022.

Publicado por

TÂNIA MARIA ZOZ
Secretária Executiva

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças
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DISPENSA 01/2022-SANEAMENTO
Publicação Nº 3868038

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SCHROEDER 

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Nr.:
Data:

Nr.:  1/2022 - DL

7/2022
03/05/2022

Folha:  1/2

 ITENS 

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

Objeto da Compra:

COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA
R MARECHAL CASTELO BRANCO,5588 - *******
SCHROEDER  -  SC
03.734.219/0001-02

PISO CERÂMICO RETIFICADO ACETINADO PARA SECRETARIA DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL.

Inscrição Estadual: 254.021.964 

Código: 9073

 FUNDAMENTO LEGAL:

 Artigo 24 da Lei 8.666/93  - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

 JUSTIFICATIVA 

Considerando que durante uma reforma percebeu-se a necessidade de troca do piso no setor de águas de
Schroeder, visto que,  o existente no local (tacos de madeira)  está deteriorado e solto, podendo provocar
acidentes. Considerando que o valor da aquisição do piso é baixa e que o processo licitatório é moroso e  poderia
ser inviável a abertura do certame, pois as empresas cotadas não demonstraram interesse em participar de
Pregão Presencial para o fornecimento somente do produto em questão. A compra via dispensa é necessaria para
agilizar o processo de reforma, para um bom atendimento à população pois os móves da sala de atendimento
estão deslocados.

 RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Schroeder,  3  de  Maio  de  2022

LAURO TOMCZAK
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

--------------------------------------------------------------------------------

 Item Quantidade Especificação Unid. Valor Unitário Valor Total
1 PISO CERÂMICO RETIFICADO ACETINADO. MEDIDAS

MÍNIMAS  45 X 45cm.
M² 37,80  3.048,94880,66  
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QUADRO COMPARATIVO CC 01/2022-PMS
Publicação Nº 3867895
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Seara

prefeitura

LEI 2146
Publicação Nº 3871816

LEI N° 2146, DE 03 DE MAIO DE 2022
Autoriza aquisição de imóvel, por compra ou desapropriação, destinado à adequação do sistema viário urbano, transforma em via pública 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de santa Catarina, no uso de suas atribuições, e nos termos do art. 13 e seus parágrafos da Lei 
Orgânica, faz saber a todos os habitantes do Município, que o Poder Legislativo Municipal aprova e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra ou desapropriação, o imóvel caracterizado como “Lote 
urbano número 6 (seis) da subdivisão de parte das chácaras 01 e 02 (um e dois), da Quadra “B”, Loteamento São Braz, ora denominado 
Desmembramento Coltro, com área de 796,00 m² (setecentos e noventa e seis metros quadrados), sem acessões, sito no lado par da Rua 
Concórdia a 71 m (setenta e um metros) da divisa com o Lote Rural nº 16 (dezesseis), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade 
de Seara, confrontando: Frente ao Poente, medindo 46,20 m (quarenta e seis vírgula vinte metros), para a Rua Concórdia; Fundos ao 
Nascente, por 63,60 m (sessenta e três vírgula sessenta metros) margeia um Arroio sem denominação; a Lateral Direita ao Norte, medindo 
35,00 m (trinta e cinco metros) limita-se com o lote urbano nº 5 (cinco), deste desmembramento, de propriedade de Orestes Marafon Col-
tro e Iracema Bordignon; e , a lateral esquerda, ao sul, medindo 18,20m (dezoito vírgula vinte metros), limita-se com parte da chacára n° 
03(três), de propriedade de Américo Paludo.”, registrado sob a matrícula n° 14.539, Livro 2 – AY, Folha 139, no Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Seara/SC, sendo de propriedade de Doraci Antunes de Lima, brasileiro, divorciado, autônomo, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 2.423.730 e inscrito no CPF n° 693.830.909-44, residente e domiciliado na Rua Holanda, nº 82, Bairro das Nações, Seara/SC.

§ 1° Fica fixado em R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil e cento e cinquenta reais) o valor máximo a ser pago pela aquisição do referido imóvel.

§ 2° A aquisição do imóvel ocorrerá na forma estabelecida no inciso X do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, § 1º ou § 2º do 
art. 13 da Lei Orgânica Municipal, cujo valor máximo estabelecido no § 1º deste artigo corresponde ao solicitado pelo proprietário, podendo 
ser reduzido mediante negociação, valor este que se encontra abaixo do preço de mercado conforme avaliações específicas, memoriais 
descritivos e mapas de localização, quais deverão ser acostados ao processo licitatório.

§ 3º A área descrita no caput do presente artigo fica transformada em via pública.

Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária do Orçamento Municipal: Órgão 
9 – Secretaria Municipal da Cidade; Unidade 1 – Departamento da Cidade; Ação: 1117 – Obras de Infraestrutura em Vias Urbanas – Vínculo: 
1000121 – Recursos Ordinários – Referência: 1000121 – 3449000000000000000 – Aplicações Diretas.

Art. 3° A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Seara/SC, 03 de maio de 2022

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR 124
Publicação Nº 3871809

LEI COMPLEMENTAR N° 124, DE 03 DE MAIO DE 2022

Altera dispositivos da Lei Complementar n° 27, de 05 março de 2008 que dispõe sobre o Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional 
dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do Município que o Poder Legislativo Muni-
cipal aprova e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o § 3º do art. 5º, o Grupo “H” – Serviços de Psicologia e Social na Rede Municipal de Ensino – SASPISE do Anexo I – 
Cargos de Provimento Efetivo, e revoga a alínea “d” do § 3º do art. 5º da Lei Complementar nº 27, de 05 março de 2008, que dispõe sobre 
o Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, e dá outras 
providências, que passam a vigorar com a seguinte redação:
 ............................ 

Art. 5º ................
 ............................ 
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§ 3º Os cargos de provimento efetivo estabelecidos nos Grupos "E", "F" do inciso I do presente artigo, preservado o interesse público, po-
derão ser exercidos por outros servidores efetivos, mediante designação, desde que atendam as seguintes especificações:
 ............................ 

d) revogado.
 ............................ 

Art. 2° A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Seara/SC, 03 de maio de 2022

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

ANEXO I - LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2008

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO “H” – SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E SOCIAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – SASPISE

Cargo Horas Semanais Nível Número de Vagas
Assistente Social 30 horas 188 1
Psicólogo 40 horas 280 1

Seara/SC, 03 de maio de 2022

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PORTARIAS Nº 382/2022 A Nº 386/2022
Publicação Nº 3870669

Portaria nº. 382, de 03 de maio de 2022.
Concede licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, a servidor público efetivo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 119 da Lei Comple-
mentar nº. 18/2003, de 28 de novembro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Seara e dá outras 
providencias,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor Fabio Fernando Picco – matrícula 2254-3, ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas 
Pesadas, Anexo I, Grupo C - Serviços Operacionais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional dos Servidores Públicos da Ad-
ministração Direta do Município de Seara, licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração, por 01 (um) ano, a partir de 04 
de maio de 2022.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara – SC, 03 de maio de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em, 03 de maio de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração.

Portaria n°. 383, de 03 de maio de 2022.

Demite a pedido servidor público contratado em caráter temporário.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da 
Lei Orgânica do Município,
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RESOLVE:
Art. 1º Demitir a pedido, Natalina Soares de Lima, matrícula 1633-5, contratada em caráter temporário para exercer a função de Técnico 
em Enfermagem, constante no Anexo I – Grupo B - Serviços Técnicos Profissionais, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução Funcional 
dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara, a partir de 03 de maio de 2022.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Seara - SC, 03 de maio de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 03 de maio de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

Portaria n°. 384, de 03 de maio de 2022.

Exonera a pedido servidor público ocupante de cargo comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 108, inciso X da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, Lucas Henrique Pelisson, matrícula 2896-1, do cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico da Su-
perintendência de Esporte e Lazer, do Gabinete do Prefeito Municipal, Anexo I-A, da Lei Complementar n˚ 24/2006, a partir de 04 de maio 
de 2022.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara - SC., 03 de maio de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 03 de maio de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

Portaria n°. 385, de 03 de maio de 2022.
Contrata pessoal em caráter temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso X do art. 2° da Lei 
Complementar n° 98/2019, que dispõe sobre a contratação de pessoal em caráter temporário para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, combinado com as disposições do Edital de Processo Seletivo nº 01/2021,

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, Natalina Soares de Lima, em caráter temporário, para exercer a função de Técnico em Enfermagem, Anexo I, Grupo B - 
Serviços Técnicos Profissionais, e vencimentos previstos no anexo IV, nível 120, classe inicial, do Plano de Cargos e o Sistema de Evolução 
Funcional dos Servidores Públicos da Administração Direta do Município de Seara – SC., Lei Complementar 27/2008, com carga horária de 40 
horas semanais, no período de 04 de maio a 30 de outubro de 2022, podendo ser rescindido nos termos do artigo 10 da Lei Complementar 
98/2019, aplicando-se no que couber a Lei Complementar nº. 18/2003, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Seara 
e dá outras providências e as disposições contratuais estabelecidas entre as partes.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara - SC., 03 de maio de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal
Registra-se e Publica-se
Em 03 de maio de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/showingimg.pl?a=a&number=18&year=2003&typ=c&city=Seara&state=SC&est=
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Portaria n° 386, de 03 de maio de 2022.
Nomeia para exercício de cargo comissionado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEARA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos do art. 118 da Lei Complementar 
n° 24, de 10 de março de 2006, que dispõe sobre a reorganização e modernização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de 
Seara e dá outras providências,

RESOLVE:
Art. 1° Nomear, Lucas Henrique Pelisson, para o exercício do cargo de provimento em comissão de Gestor Esportivo - GESP, do Gabinete 
do Prefeito, nível CC-030, do subanexo I-A, com vencimentos no anexo II e atribuições no anexo IV, da Lei Complementar n° 24/2006, a 
partir de 05 de maio de 2022.

Art. 2° A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Seara - SC, em 03 de maio de 2022.

EDEMILSON CANALE
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Em 03 de maio de 2022.

Dirlei Giombelli Wildner
Secretária da Administração

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022
Publicação Nº 3869707

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 52FE87C4BA687F5F9C5740013C45147247DCE599
Processo Licitatório nº 112/2022 - Dispensa de Licitação nº 051/2022.

Objeto: Contratação de grupo teatral para 08 (oito) apresentações de esquetes teatrais abordando a temática “violência sexual contra 
criança e adolescente”, alusivo a data de 18 de Maio referente a campanha nacional contra o abuso e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, tendo vinculo a FIA Lei Federal 9250 (IRPF), as apresentações das esquetes acontecerão nas datas de 16 e 18 de maio de 
2022, no Auditório da Câmara de Vereadores de Seara, sendo atividades vinculadas à superintendência de assistência social e desenvolvi-
mento comunitário.

Justificativa: Propiciar oficinas de teatro às crianças e adolescentes, com a apresentações teatrais abordando a temática “violência sexual 
contra crianças e adolescentes” com alusão a campanha nacional contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.
As apresentações das esquetes teatrais acontecerão nas datas de 16 e 18 de maio de 2022, no Auditório da Câmara de Vereadores de Seara 
SC.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art. 24, II.
Fornecedor: Vânia Peruzzo 02261481900
CNPJ: 30652888/0001-08
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil seiscentos reais).

Seara, SC, 02 de maio de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 113/2022
Publicação Nº 3868028

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B52DFF591CA8CF289988661DFF2083DBD1ECFEB8
Processo Licitatório nº 113/2022
Edital de Tomada de Preços nº 010/2022.

O Município de Seara, SC, Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº 8.666/93, estará recebendo e protocolizando no livro 
respectivo, impreterivelmente até às 08h30min do dia 19/05/2022, documentação e propostas referentes à contratação de empresa do 
ramo de engenharia/arquitetura e/ou construção civil, em regime de empreitada global, (material e mão de obra), para execução da obra 
de construção de uma ponte em concreto pré-fabricado e cabeceiras em concreto armado moldado “in loco” a ser executado sobre o rio 
Barra Bonita/Lajeado São Roque localizado em linha São Roque – Seara e Canhada Grande – Arabutã. A íntegra do Edital e anexo poderá ser 
obtida no Departamento de Licitações do Município ou no site seara.atende.net, e informações serão fornecidas no horário de expediente 

http://www.seara.sc.gov.br
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pelos telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.

Seara, SC, 03 de maio de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022
Publicação Nº 3871597

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EE07FF08295D2FB7D866A75DFB63109CA6054AA0
Processo Licitatório n° 114/2022 – Registro de Preço.
Edital de Pregão Presencial nº. 031/2022 – Registro de Preço.

O Município de Seara, SC., Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº. 10.520/02 e lei nº. 8.666/93 estará recebendo até 
às 08h30min do dia 16/05/2022, “envelope de credenciamento, da proposta e da documentação” referentes à seleção de fornecedores e 
propostas para aquisição de passagens aéreas, destinado as atividades do município de seara. A íntegra do Edital de Pregão Presencial – Re-
gistro de Preço poderá ser obtida no Departamento de Licitações do Município e informações pelos telefones (49) 3452-8345 ou 3452-8327.

Seara, SC., 03 de maio de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2022
Publicação Nº 3871309

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D9625CDA6D0995AC80A13DB118431329820AF775
Processo Licitatório nº 116/2022
Edital de Tomada de Preços nº 011/2022

O Município de Seara, SC, Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº 8.666/93, estará recebendo e protocolizando no livro 
respectivo, impreterivelmente até às 08h30min do dia 20/05/2022, documentação e propostas referentes à Tomada de Preços, para con-
tratação de empresa do ramo de engenharia/arquitetura e/ou construção civil, em regime de empreitada global, (material e mão de obra), 
para construção do muro de contenção na rua Piratuba e rua Ipira, bairro bela vista, Seara/SC. A íntegra do Edital e anexo poderá ser obtida 
no Departamento de Licitações do Município ou no site seara.atende.net, e informações serão fornecidas no horário de expediente pelos 
telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.

Seara, SC, 03 de maio de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO Nº115/2022
Publicação Nº 3870915

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 36AE4B995E5B6B0CCAE8CA9AEA0503D2AE061CF5
Processo Licitatório nº 115/2022.
Edital de Pregão Presencial nº 033/2022 – Registro de Preço.

O Município de Seara, SC., Comunica aos interessados, que de acordo com a lei nº 10.520/02 e lei nº 8.666/93, estará recebendo até às 
13h30min do dia 16/05/2022, “envelope de credenciamento, da proposta e da documentação” referentes à seleção de fornecedores e 
propostas para aquisição de frutas, verduras e legumes. A íntegra do Edital de Pregão Presencial – Registro de Preço poderá ser obtida no 
Departamento de Licitações do Município ou no site seara.atende.net e informações pelos telefones (49) 3452-8328 ou 3452-8327.

Seara, SC, 03 de maio de 2022.

Edemilson Canale
Prefeito Municipal

http://www.seara.sc.gov.br
http://www.seara.sc.gov.br
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MUNICIPIO DE SEARA
Compras e Contratos

Ata do Registro de Preço - Ata do Registro de Preço - Seara

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.31/2022

Pregão Presencial Nº 25/2022

Validade: 12 meses

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois o MUNICÍPIO DE SEARA por meio do(a) , pessoa jurídica de direito público, situado

na  Aníta  Garibaldi  Nº.  371,  Centro,  cidade  de  Seara,  Santa  Catarina,  inscrito  no  CNPJ  Nº.  83.024.505/0001-13,  abaixo  assinado,  nos  termos  do

artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 

Pregão  Presencial  do  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº.  25/2022,  RESOLVE  registrar  os  valores  oferecidos  para  SELEÇÃO  DE

FORNECEDORES E PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SEARA., pelo

período de 12 meses, conforme consta no Anexo I  do Edital  do(a) Pregão Presencial,  que passa a fazer parte desta Ata, tendo sido, os referidos

valores, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame. Presentes às empresas e seus representantes:

Participantes Presentes CPF/CNPJ
WF - SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME, neste ato representado por WILSON LUIS AGNOLIN 11.180.474/0001-89
RUBERT - INFORMATICA LTDA., neste ato representado por GEFERSON ADRIEL RUBERT 11.886.144/0001-03
ULTRA LICITAÇOES LTDA, neste ato representado por JONATAN DEPARIS 36.524.917/0001-32
MASTERCELL  COMERCIO  DE  ELETRONICOS  LTDA,  neste  ato  representado  por  THIAGO  ALBANY
MARTELLO SANTOS

02.455.036/0023-09

MICROSENS S/A, neste ato representado por ALBERI JUNIOR PIRES 78.126.950/0011-26

�CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.  CONTRATAÇÃO:  SELEÇÃO  DE  FORNECEDORES  E  PROPOSTAS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  TABLETS  PARA  A  SECRETARIA  DA

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SEARA., em um prazo que se estende 12 meses a partir da assinatura do presente contrato, através do Sistema

de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

Fornecedor: 653896 - MICROSENS S/A
Item Descrição Unidade Marca Qtde. Item Valor Unitário Valor Total
1 TABLET NOVO : ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GARANTIA DO FABRICANTE 1 ANO
CÂMERA/  FRONTAL E TRASEIRA 
CÂMERA FRONTAL  2 MP
CÂMERA TRASEIRA 8 MP COM FOCO AUTOMÁTICO
CONECTIVIDADE
BLUETOOTH SIM
WI-FI SIM
VERSÃO BLUETOOTH 5.0
TIPO USB TIPO C
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
COR GRAFITE
DIMENSÕES DO PRODUTO 124.7 X 212.5 X 8
PESO DO PRODUTO 367 GR
PROCESSADORES
PROCESSADOR OCTA CORE
VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2.3 GHZ
SISTEMA OPERACIONAL
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 11
TELA - 
POLEGADAS 8.0 POL
TELA 8.7 POL - COM RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1340 X 800
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
PROCEDÊNCIA 4-NACIONAL, 
NCM 84713012
EAN EAN13
ALIMENTAÇÃO
BATERIA 5.100 MAH/ MÍNIMO
TIPO DE BATERIA IONS DE LÍTIO
VOLTAGEM: BIVOLT
ARMAZENAMENTO
MEMÓRIA RAM 3 GB
MEMÓRIA INTERNA 32 GB

MODELO SUGERIDO: GALAXY TAB A7 LITE

UN SAMSUNG 250,00000 R$920,0000 R$230.000,0000

Total do Fornecedor: R$230.000,0000
Total Geral dos Itens: R$230.000,0000
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�CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 meses, contados a partir da sua assinatura, conforme o Edital da Licitação. 

2.1.  Durante  o  prazo  de  validade  desta  Ata  de  Registro  de  Preços,  o  Município  não  será  obrigado  a  contratar  o  objeto  referido  na  Cláusula  I

exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou

indenização  de  qualquer  espécie  às  empresas  detentoras,  ou,  cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de  alguma das  hipóteses  legalmente  previstas  para

tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

�CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.  O  valor  ofertado  pelas  empresas  signatárias  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  é  o  relacionado  na  Cláusula  Primeira,  de  acordo  com  a
respectiva classificação no Pregão Presencial Nº. 25/2022 

3.1.  Em  cada  fornecimento  de  serviço(s)  decorrente  desta  Ata,  serão  observadas  as  cláusulas  e  condições  constantes  do  Edital  de  Pregão
Presencial Nº. 25/2022 e seus Anexos, que a precederam e integram o presente instrumento de compromisso.

�CLÁUSULA IV – DO PAGAMENTO
4.  As  condições  de  pagamento  correrão  conforme  estabelecido  no  Edital  de  Licitação  Pregão  Presencial  Nº.  25/2022,  mediante  a  emissão  das
Notas Fiscais correspondentes e encaminhamento à Prefeitura de Seara - SC. 

4.1. Do Recurso Financeiro - As despesas decorrentes do presente Contrato de Registro de Preços serão efetuadas à conta do seguinte recurso
financeiro:

Dotação Orçamentária
Dotação Órgão Unidade Ação Elemento Vínculo
383 6 2 1105 3449052350000000000 3792174

�CLÁUSULA V – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
5.  Os  itens  licitados  deverão  ser  entregues  conforme  os  quantitativos  solicitadas  pelo  Município  de  Seara,  no  prazo  estabelecido  pelo  Edital  de
Licitação Pregão Presencial Nº. 25/2022. 

5.1. Local de entrega: Conforme estabelecido pelo Edital de Licitação Pregão Presencial Nº. 25/2022, e ainda na Ordem de Compra.

�CLÁUSULA VI – DAS PENALIDADES
6. A recusa injustificada da empresa com proposta classificada na licitação e indicada para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação das
penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. 

6.1 Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta e não assinarem a Ata de Registro de
Preços,  comportarem-se  de  modo  inidôneo,  fizerem  declaração  falsa  ou  cometerem  fraude  fiscal,  poderão  ser  aplicadas,  conforme  o  caso,
resguardados  os  procedimentos  legais,  sofrer  as  seguintes  sanções,  a  critério  da  Administração,  isolada  ou  cumulativamente,  sem  prejuízo  da
reparação dos danos causados à Administração Municipal pelo infrator: 

6.1.1 Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória; 

6.1.2 Cancelamento do registro na Ata; 

6.1.3 Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores; Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

6.1.4  Suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  ou  de  contratar  com  a  Administração  Pública,  pelo  prazo  de  até  05  (cinco)  anos  ou  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

6.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.2 A aplicação das penalidades ocorrerá depois de defesa prévia do interessado, no prazo estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação
do ato. 

6.3 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

6.4  O descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas  pelo  fornecedor  no  momento  da  execução  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  sem
justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente,
nas seguintes sanções: 

6.4.1 Advertência; 
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6.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º colocada de cada item em assinar a Ata de
Registro de Preços. 

6.4.3 Multa de 10% (dez por cento) por dia de inadimplência, até o trigésimo dia de fornecimento incompleto ou em atraso, incidentes sobre o valor
estimado mensal da contratação, além do desconto do valor correspondente ao serviço não realizado pela detentora da Ata. 

6.4.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos; 

6.5 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa. 

6.6 A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do
fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

6.7 As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, podendo, entretanto, conforme o
caso, processar-se a cobrança judicialmente. 

6.8 As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº. 8.666/93
e alterações.

�CLÁUSULA VII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7. Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, artigo 28, da Lei Federal nº.
9.069, de 29 de junho de 1.995 e demais legislações aplicáveis, não serão concedidos reajustes aos preços cotados na presente licitação. 

7.1 Caso ocorram oscilações imprevisíveis que venham a ocasionar o desequilíbrio econômico-financeiro dos preços praticados, os mesmos poderão
ser revistos desde que devidamente comprovados. 

7.1.1 Considera-se desequilíbrio econômico-financeiro apto a ensejar a revisão/repactuação/reequilíbrio do percentual de contraprestação adimplido
pela  administração,  a  existência  de  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis,  porém  de  consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos  da
execução  do  ajustado,  ou,  ainda,  em  caso  de  força  maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe,  configurando  álea  econômica  extraordinária  e
extracontratual, conforme disposto no art. 65, II, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

7.1.2 A comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro deve estar fundamentada em alterações extraordinárias nos custos dos serviços ou dos
produtos.  Alegações  genéricas  de  aumento  de  preços  e  de  exclusividade  no  fornecimento  de  um  material  são  insuficientes  para  comprovar
desequilíbrio econômico imprevisível, conforme jurisprudência conforme acórdão 7249/2016, da segunda Câmara do Tribunal de Contas da União,
de relatoria de Ana Arraes. 

7.1.3 A demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro deve estar fundamentado em planilhas de custos comparativas e documentos auxiliares
que  demonstrem  efetivamente  a  disparidade  dos  preços  praticados  no  contrato  e  os  preços  sugeridos  e,  que  exprimam  à  existência  de  fatos
supervenientes  a  relação  contratual  que  impactem  de  forma  acentuada  a  relação  contratual  e  causem  onerosidade  excessiva  no  equilíbrio
econômico-financeiro original do contrato. 

7.1.4  O  reequilibro  somente  será  concedido  se  considerados  presentes  os  requisitos  enunciados  pela  teoria  da  imprevisão,  quais  sejam:  1.  A
imprevisibilidade (ou previsibilidade de efeitos incalculáveis), o impacto acentuado na relação contratual, a inexecução ou impedimento da execução
contratual; 2. Haja análise demonstrativa acerca do comportamento dos demais insumos do contrato, ao menos os mais importantes em aspecto de
materialidade,  com  a  finalidade  de  identificar  outras  oscilações  de  preços  enquadráveis  na  teoria  da  imprevisão  que  possam,  de  igual  maneira,
impactar significativamente o valor ponderado do contrato. 

7.2 Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os
fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24, inciso VII da Lei
nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita
através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado. 

�CLÁUSULA VIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

8.1 Pela Administração Municipal, quando: 

8.2 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

8.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 

8.4 Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços; 

8.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

8.6 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração; 

8.7  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou  inacessível  o  endereço  da  detentora,  a  comunicação  será  feita  por  publicação  na  Imprensa  Oficial,
considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação. 

 8.8 Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro
de Preços. 

8.9 A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a
Administração a aplicação das penalidades previstas em lei.
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MUNICIPIO DE SEARA
Compras e Contratos

Ata do Registro de Preço - Ata do Registro de Preço - Seara

�CLÁUSULA IX – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE 
EMPENHO
9. O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo(a) , que é o órgão gerenciador da mesma e
também pela unidade financeira competente para os pagamentos. 

9.1  A  emissão  dos  pedidos,  sua  retificação  ou  cancelamento,  autorizados  pelo  órgão  requisitante  total  ou  parcial,  serão  igualmente,  quando  da
solicitação.

�CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10. Compete à Contratante: 

10.1 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

10.2 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos itens. 

10.3  O  Município  não  será  responsável  por  quaisquer  ônus,  direitos  ou  obrigações  vinculadas  à  legislação  trabalhista,  tributárias  ou  securitárias
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

�CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11. Fornecer a pronta entrega e material de qualidade conforme discriminado, juntamente com a nota Fiscal, sem custo de frete. 

11.2 Oferecer garantia mínima conforme o edital.

�CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12. Integram esta Ata, o Edital de SELEÇÃO DE FORNECEDORES E PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SEARA. Nº. 25/2022, e as propostas das empresas classificadas no certame supra numerado. 

12.1 Fica eleito o foro de Seara (SC), para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas aplicáveis.

Seara (SC), 03 de Maio de 2022

_______________________________________
EDEMILSON CANALE

Contratante

MICROSENS S/A
ALBERI JUNIOR PIRES

CONTRATADA
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DECRETO Nº 091/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872103

DECRETO Nº 091/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A ESCALA DE FÉRIAS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MARCONDES LEONARDO MULLER, REFERENTE AO EXERCÍCIO 
DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 
40 da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal n° 498/2001,

DECRETA:
Art. 1º. Fica concedido férias ao Servidor Público Municipal, ocupante do cargo comissionado de Secretário de Administração, Sr. MARCON-
DES LEONARDO MULLER, conforme descrito abaixo:

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE FÉRIAS DIAS
04/01/2021 A 03/01/2022 05/05/2022 A 14/05/2022 10 DIAS

 Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 958/2013, revogando às demais 
disposições em contrário.

Serra Alta/SC, 03 de maio de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

DECRETO Nº 092/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872104

DECRETO Nº 092/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE CONVERSÃO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 
40 da Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a Lei Municipal nº 498/2001,

DECRETA:
Art. 1º. Fica determinado o pagamento de férias trabalhadas no mês de maio de 2022, ao Servidor Municipal MARCONDES LEONARDO 
MULLER, que no interesse do Serviço Público dará continuidade às atividades inerentes ao cargo do dia 15/05/2022 A 24/05/2022.

PERÍODO AQUISITIVO ABONO PECUNIÁRIO DIAS
04/01/2021 A 03/01/2022 15/05/2022 A 24/05/2022 10 DIAS

Art. 2º. Para fazer frente às despesas decorrentes da aplicação do presente Decreto serão utilizados recursos consignados no orçamento 
municipal vigente.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade a publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º 
da Lei Municipal nº 958/2013, revogadas as disposições em contrário.

Serra Alta/SC, 03 de maio de 2022.
RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração
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DECRETO Nº 093/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872110

DECRETO Nº 093/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NAS LICITAÇÕES 
REALIZADAS NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC”.

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no art. 40, 
inciso VII, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º Fica designado o Servidor Municipal Amauri Nemerski, para exercer a função de pregoeiro, nos processos licitatórios na modalidade 
Pregão Presencial e Eletrônico, em conformidade com o disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal n° 10.520/2002.

Art. 2º Ficam designados os Servidores Municipais abaixo relacionados, para integrarem a equipe de apoio nos processos licitatórios na 
modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, em conformidade com o disposto no artigo 3º, inciso IV da Lei Federal n° 10.520/2002:

I – Ana Claudia Lauxen Zuzeliski;
II – Vanderli Rui de Gaspari;
III – Édna Paula Magrin.

Art. 3º As atribuições do pregoeiro e da equipe de apoio incluem, entre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como, a habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do art. 3º 
da Lei Municipal nº. 958/2013, revogando o DECRETO Nº 156/2021, DE 03 DE MAIO DE 2021, e demais disposições em contrário.

Serra Alta/SC, 03 de maio de 2022.

RAFAEL MARIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 114/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3872101

PORTARIA Nº 114/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, A PEDIDO, DE LUIZ CARLOS CECATO DO CARGO DE MOTORISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

RAFAEL MARIN, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial as contidas no art. 40 
da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com a Lei Municipal nº. 498/2001; Lei Complementar nº. 038/2018 e alterações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, a partir do dia 03 de maio, o Sr LUIZ CARLOS CECATO portador do CPF nº. XXX.XXX.349-40, RG n°. 
X.XXX.247 SSP/SC, do Cargo de Motorista, lotado junto a Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, Nível 130, do Grupo III-SOP, 
com carga horária de 40 horas semanais.

Art. 2º Aplica-se a exoneração desta portaria o Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 154, da Lei Municipal nº. 498/2001.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº. 958/2013, revogadas às dispo-
sições em contrário.

Serra Alta/SC, 03 de maio de 2022.

RAFAEL MARIN Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra:

MARCONDES LEONARDO MULLER
Secretário de Administração
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10/2022
Publicação Nº 3871039

Contrato N° 10/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Valor: 48.840,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

11/2022
Publicação Nº 3871031

 Contrato N° 11/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: AGOSTIN ONCOLOGIA CLINICA EIRELI

Valor: 66.000,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

12/2022
Publicação Nº 3871011

Contrato N° 12/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: ALMEDICE CLINICA MEDICA LTDA

Valor: 15.840,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

13/2022
Publicação Nº 3871004

Contrato N° 13/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: DALLALCOF SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor: 50.160,00
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Vigência: Início: 02/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

14/2022
Publicação Nº 3870997

Contrato N° 14/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: DANIEL RICARDO NEISA

Valor: 68.640,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

15/2022
Publicação Nº 3870986

Contrato N° 15/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: DEON SAUDE CLINICA GERAL LTDA

Valor: 104.940,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

16/2022
Publicação Nº 3870976

 Contrato N° 16/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: ERIKA LOPES RUY EIRELI

Valor: 227.700,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

17/2022
Publicação Nº 3870968

Contrato N° 17/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: PIAZZA SERVICOS MEDICOS EIRELI
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Valor: 68.640,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

18/2022
Publicação Nº 3870960

Contrato N° 18/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: SAMIRA DAMASIO PRESTADORA SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor: 186.120,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

19/2022
Publicação Nº 3870949

Contrato N° 19/2022
Contratante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SIDERÓPOLIS

Contratada: YANNIS SMITH DIAZ BONASSA SERV. MEDICOS LTDA

Valor: 47.520,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 03/05/2023
Licitação: 1/2022
Objeto da Contratação: Credenciamento de serviços médicos de urgência e emergência, prestados no Pronto Atendimento 24 horas de 
Siderópolis.
Siderópolis, 03 de Maio de 2022
ROGERIO JESUINA
Diretor de Compras

41/2022
Publicação Nº 3870682

MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS nº 41/2022
TOMADA DE PREÇOS PMS nº. 08/2022
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
CÓDIGO TC/SC: 0CE55495EABE8E522F7C56354991739788A65995

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do antigo escritório da CSN, Bairro Rio Fiorita, Município de Siderópolis, de 
acordo com o Projeto Básico.

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão de Licitação, comunica aos interessados que em face da ausência de manifestação de 
recurso dentro do prazo estabelecido na ata inaugural da reunião de licitação, fica designada a reunião de abertura e análise dos envelopes 
contendo a proposta de preço da(s) licitante(s) habilitada(s), para o dia 06/05/2022 às 15h00min.
Siderópolis, 03 de maio de 2022.

ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito
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43/2022
Publicação Nº 3870686

MUNICIPIO DE SIDEROPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMS nº 43/2022
TOMADA DE PREÇOS PMS nº. 09/2022
AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
CÓDIGO TC/SC: 0F6EDED513359B20F96044219508AF5084B39F7A

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Construção de uma Creche no Bairro Vila São Jorge, com recursos oriundos do Go-
verno do Estado de Santa Catarina, através dos repasses de Transferências Especiais.

O Município de Siderópolis, por meio da Comissão de Licitação, comunica aos interessados que após o prazo para manifestação de recurso 
estabelecido na ata inaugural da reunião de licitação, fica designada a reunião de abertura e análise dos envelopes contendo a proposta de 
preço da(s) licitante(s) habilitada(s), para o dia 06/05/2022 às 14h00min.
Siderópolis, 03 de maio de 2022.

ANGELO FRANQUI SALVARO
Prefeito
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001
Publicação Nº 3871770

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Associação Irmã Carmen.
CNPJ Nº. 00.900.930/0001-00
OBJETO: Atendimento de crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção (em consonância com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente), e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e proteção, sob a forma de casas lares, reintegrando-os, quando for o caso e sempre que possível, 
em suas famílias de origem; Proporcionar acolhimento com proteção e desenvolvimento por meio de ações de socializações contribuindo 
para uma qualidade de vida melhor, para os atendidos, com atendimentos personalizados e individual em ambiente adequado e que seja 
provisório excepcional e transitório à sua permanência; oriundas do município de Sombrio - SC em situação de acolhimento institucional, 
nas situações previstas pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente de acordo com as orientações da 
Resolução CNAS 109/09.
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022
VALOR: R$ 225.955,36 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002
Publicação Nº 3871784

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 002/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Associação Sombrio de Integração Educacional e Social - ASIES
CNPJ Nº. 83.246.975/0001-21-13
OBJETO: Integrar, educar e socializar as famílias carentes de recursos, crianças desamparadas e crianças em idades pr--escolar, adoles-
centes e jovens em geral; Colaborar com o Governos Federal, Estadual e Municipal, nas promoções que visem, sobretudo a proteção à 
dignidade e a valorização do ser humano.
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022.
VALOR R$ 562.123,36 (quinhentos e sessenta e dois mil, cento e vinte três reais e trinta e seis centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003
Publicação Nº 3871798

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2022, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 003/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Associação Beneficente São Francisco de Assis
CNPJ Nº. 79.679.106/0001-13
OBJETO: Prestar serviços permanentes, gratuitos e sem qualquer discriminação; Manter um cadastro de famílias realmente carentes da 
área de ação da associação; Dar atendimento as crianças carentes, faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade no Centro de Edu-
cação Infantil; Exercitar atividades filantrópicas com o objetivo de integrar, educar e socializar as famílias carentes de recursos, crianças 
desamparadas e crianças em idades pr--escolar; Ajudar os necessitados de modo geral, baseado nas possibilidades financeiras da entidade.
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022.
VALOR: R$ 385.410,96 (trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais e noventa e seis centavos).



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2530

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 004
Publicação Nº 3871810

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 004/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Associação Terapêutica e Missionária Magnificat
CNPJ Nº. 07.748.461/0001-75
OBJETO: Promover programas de recuperação e reabilitação de pessoas com dependência química, em regime de internato, fornecendo 
assistência alimentar, psicológica e reabilitação.
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022.
VALOR: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 005
Publicação Nº 3871819

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMOADITIVO Nº 002/2022, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 005/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Centro Educacional, Cultural, Social Dona Maria Monteiro Tiscoski
CNPJ Nº. 00.431.725/0001-34
OBJETO: Prestar serviços permanentes, gratuitos e sem qualquer discriminação da clientela; Manter um cadastro de famílias realmente ca-
rentes da área de ação da associação; Dar atendimento as crianças carentes, faixa etária de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade no Centro de 
Educação Infantil; Criar e desenvolver projetos vocacionais, profissionalizantes, culturais, reforço escolar, recreativo, esportivo para crianças 
e adolescentes carentes no Município de Sombrio – SC, em horário contrário ao atendimento escolar das escolas públicas..
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022.
VALOR: R$ 423.024,80 (quatrocentos e vinte três mil, vinte e quatro reais e oitenta centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 010
Publicação Nº 3871829

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2022, AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 010/2021
CONCEDENTE: O Município de Sombrio.
PROPONENTE: Associação Amor e Graça de Sombrio - SC.
CNPJ Nº. 31.097.980/0001-16,
OBJETO: Promover, parcial ou integralmente, em caráter filantrópico, Serviços Sociais e tem a finalidade de colaborar com a sociedade por 
meio de projetos sociais, como segue: Grupo de Apoio Amos e Vida (Lutando por uma família sem drogas); Projeto Toc Toc (Jesus Bate a 
Porta); Projeto Ponte (Ligando quem tem a quem não tem); e Projeto restaurante solidário ( sem distinção de raça, condições sociais, sexo, 
nacionalidade, credo religioso ou político, promover, parcial ou integralmente, em caráter filantrópico , Serviços Social, conforme Plano de 
Aplicação, anexo a este termo.
VIGÊNCIA: 25/04/2022 à 31/12/2022.
VALOR: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

PUBLICAÇÃO P.E. 010/2022 - FMS
Publicação Nº 3870938

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) C86689EF99B7E7D8E8FC134E5306049D1ECB6AEB
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SOMBRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022-FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022-FMS
Objeto: É objeto da presente licitação aquisição de 01 (um) veículo Ambulância, Tipo B, para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes no Termo de Referência, bem como as 
demais condições constantes no Edital e demais Anexos
Base Legal: Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar Federal n° 123/2006.
Da Entrega e Abertura dos Envelopes: Os envelopes deverão ser protocolados até as 16h00min do dia 16 de maio de 2022, com início do 
credenciamento e abertura marcada para às 16h00min do dia 16 de maio de 2022.
O Edital e maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro de Sombrio/SC, no 
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horário de atendimento das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda à sexta-feira, e através do e-mail: licita.
sombrio@gmail.com, pelo site: www.sombrio.sc.gov.br ou pelo telefone: (48) 3533-5225.
Sombrio/SC, 03 de maio de 2022.
Cleiton da Rosa Daboit
Secretário Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO P.E. 079/2022
Publicação Nº 3870898

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8E8A4C5F5B636BBBBEDF73F396D632FE36F4FD76
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 079/2022 - Objeto: É objeto da presente licitação a aquisição de veículo zero KM, tipo picape cabine dupla, transformado 
em viatura para o Setor de Trânsito do município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes 
no Termo de Referência, bem como as demais condições constantes no Edital e demais Anexos. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e demais legislações complementares. Da entrega e abertura das propostas: As propostas deverão ser 
enviadas até às 09h00min do dia 16 de maio de 2022 no Portal de Compras Governamentais do Governo Federal (Compras.gov.br), com 
início do credenciamento e abertura marcada para às 09h00min do dia 16 de maio de 2022. Maiores informações no Setor de Licitações na 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, 
pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225.
Sombrio/SC, 03 de maio de 2022.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal

PUBLICAÇÃO P.E. 080/2022
Publicação Nº 3870929

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5411E8FC4180C4AD91DFA88A3BF89097DF6E50A9
ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE SOMBRIO – AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 080/2022 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 080/2022 - Objeto: É objeto da presente licitação a aquisição de veículo zero KM, ano fabricação 2022, modelo 2023, 
para a Secretaria de Assistência Social do município de Sombrio/SC, conforme demanda, obedecidas as especificações mínimas constantes 
no Termo de Referência, bem como as demais condições constantes no Edital e demais Anexos. Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Complementar Federal nº 123/06 e demais legislações complementares. Da entrega e abertura das propostas: As propostas deverão ser 
enviadas até às 14h00min do dia 16 de maio de 2022 no Portal de Compras Governamentais do Governo Federal (Compras.gov.br), com 
início do credenciamento e abertura marcada para às 14h00min do dia 16 de maio de 2022. Maiores informações no Setor de Licitações na 
Prefeitura Municipal, sito a Av. Nereu Ramos, nº 31, Centro, Sombrio/SC, no horário das 08h00 às 11h30min, e das 13h30min às 17h30min, 
pelo e-mail: licita.sombrio@gmail.com ou pelo Fone (48) 3533-5225.
Sombrio/SC, 03 de maio de 2022.
Gislane Dias da Cunha
Prefeita Municipal
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CONTRATO 54/2022
Publicação Nº 3870738

 

CONTRATO N. º 54/2022/PREF. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO/SC 
CONTRATADO: COOPERATIVA DE AGRICULTORES RURAIS DO VALE DO 
ARARANGUÁ-COOPERVALE 
DO OBJETO: É objeto desta contratação e o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e empreendedor familiar rural e ou suas organizações, para atender os alunos 
matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da   Rede Municipal de Ensino. 
DO VALOR: R$ 153.088,00 (Cento e cinquenta e três mil, oitenta e oito reais). 
DA VIGÊNCIA: 03/05/2022 a 31/12/2022. 
Data da assinatura:03/05/2022 
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CONTRATO 55/2022
Publicação Nº 3870745

 

CONTRATO N. º 55/2022/PREF. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO/SC 
CONTRATADO: COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
SOMBRIO-COOPERSOMBRIO  
DO OBJETO: É objeto desta contratação e o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar e empreendedor familiar rural e ou suas organizações, para atender os alunos 
matriculados nas escolas de Educação Infantil e Fundamental da   Rede Municipal de Ensino. 
DO VALOR: R$ 1.717.237,60 (Um milhão, setecentos e dezessete mil, duzentos e trinta e sete reais e 
sessenta centavos). 
DA VIGÊNCIA: 03/05/2022 a 31/12/2022. 
Data da assinatura:03/05/2022 
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Sul Brasil

prefeitura

DECRETO Nº 0167-2022 DE 03-05-2022-SUPLEMENTAÇÃO SUPERÁVIT
Publicação Nº 3872125

DECRETO N° 0167/2022 DE 03/05/2022

"Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Município, com base em superávit financeiro no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais)."

MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal do Município de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com base 
nos Artigos 41, I, 42 e 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei Municipal nº 1.326 de 14 de dezembro de 2021
DECRETA:
Artigo 1º- Fica aberto crédito adicional suplementar, com base em superávit financeiro, no valor de R$ 70.000,000 (setenta mil reais), para 
reforço no exercício financeiro de 2022 das seguintes dotações orçamentárias:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade Orçamentária: 03.001 Departamento de Administração
Funcional Programática: 
03.001.0004.0122.0003.2005 Atividade: Gerenciamento Geral do Município

Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor

3390000000 - Aplicações diretas 03003000 - Superávit Financeiro Recursos Ordi-
nários R$ 70.000,00

 Artigo 2º- Para dar cobertura aos créditos indicados no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro apu-
rado no Balanço Patrimonial de 2021, nos termos do inciso I, do § 1º e § 2º, do artigo 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 3o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e esta vinculada a Lei n° 1.027 de 06 de abril de 2015 que institui o 
DOM - Diário Oficial dos Municípios.

Artigo 4o – Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil – SC,
aos 03 de maio de 2022.

MAURÍLIO OSTROSKI
Prefeito Municipal

ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

PAULO CESAR HUBNER
Contador CRC/SC 024848/O-0

DECRETO Nº 166 DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3870933

DECRETO N°. 166 DE 03 DE MAIO DE 2022.
DISPÕE SOBRE ADMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CRISLAINE APARECIDA OSTROSKI POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLI-
CO, PARA O CARGO DE AGENTE EDUCATIVA TEMPORÁRIO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MAURILIO OSTROSKI, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, em especial ao disposto nas 
Leis Municipais n° s. 381, de 23 de maio de 2001, 384, de 01 de junho de 2001 e 344 de 31 de maio de 2000, alterada pela Lei 679 de 19 
de janeiro de 2009, Processo Seletivo Simplificado 04/2022.
DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeada Servidora Pública Municipal de Sul Brasil-SC, por tempo determinado (16.12.2022), para atender o excepcional inte-
resse público, ou seja para suprir ausências, afastamentos e licenças legalmente concedidas, enquanto houver a necessidade de que dispõe 
o artigo 2°, inciso VIII da Lei Municipal 381, de 23 de maio de 2001, de acordo com o cargo e enquadramento que segue:

NOME: CRISLAINE APARECIDA OSTROSKI
CARGO: AGENTE EDUCATIVA
CARGA HORÁRIA: 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS
LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
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Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria prevista no orçamento.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vinculada ao DOM, conforme Lei Municipal nº 1.027 de 06 de abril de 2015, 
Diário Oficial dos Municípios.

Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil,
aos 03 de maio de 2022.

MAURILIO OSTROSKI
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA:

ADILTON PIETRO BIASI
Diretor de Administração

PROCESSO Nº 039-2022 TOMADA DE PREÇO Nº 005-2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO 
REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO A

Publicação Nº 3867868

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 8711FBBF61478EE8E8F1EABBA6D171AE36BBF76D
ESTADO DE SANTA CATARNA
MUNICIPIO DE SUL BRASIL
Aviso de Licitação

Processo N.º 039/2022 – Tomada de Preços nº 05/2022

O Município de SUL BRASIL – SC, torna público aos interessados que se encontra aberto o TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 – decorrente 
do PROCESSO 039/2022, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, COM FOR-
NECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO A CIDADE, ENTRE A PONTE DO RIO BURRO 
BRANCO E A RUA DR. JOSÉ LEAL FILHO, NA CIDADE DE SUL BRASIL, conforme PROCESSOS Nº SCC 00018408/2021 E SCC 00019231/2021, 
de acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações. O recebimento dos Envelopes Nº 01 – DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO e Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, contendo, respectivamente, a documentação de habilitação e as propostas de preços 
dos interessados e CREDENCIAMENTO dar-se-á até às 13H15MIN DO DIA 18 DE MAIO DE 2022, no Setor de Licitações deste Município, sito 
a Rua Dr. José Leal Filho, 589, SUL BRASIL - SC. A abertura dos Envelopes n. 01 – HABILITAÇÃO, dar-se-á a partir das 13H30MIN DO DIA 
18 DE MAIO DE 2022, em sessão pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Sul Brasil. Edital completo e informações adicionais 
poderão ser obtidas no horário normal de expediente pelo fone (49) 3367 0030, ou diretamente no Setor Administrativo sito Rua Dr. José 
Leal Filho, 589, Sul Brasil - SC, 03 de maio de 2022. Maurilio Ostroski - Prefeito Municipal
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Taió

prefeitura

1º TERMO ADITIVO - MULLER CONSTRUTORA LTDA
Publicação Nº 3871140

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) B454F1AD31318DC75F395EF3B771A02C190D94B2
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 72/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Por este instrumento de Termo Aditivo de contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE TAIÓ, pessoa jurídica de direito público, com sede 
administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, na cidade de Taió/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.765.488/0001-02, neste ato represen-
tado pelo prefeito o Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado MULLER CONSTRUTORA 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 11.456.823/0001-42, situada na Rua 29 de Dezembro, na cidade de 
Rio do Campo/SC, neste ato representada pelo Sr. Ariel Fernando Garlini Muller, portador do CPF n. 054.800.099-90, doravante denominada 
CONTRATADA, estabelecem entre si o presente Termo Aditivo do Contrato n. 72/2021, de 24 de novembro de 2021, e pelas cláusulas a 
seguir, expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo é firmado com fulcro no artigo 65, inciso I da Lei n. 8.666/93 e edital de Tomada de Preço nº 
94/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO – Fica alterado o projeto executivo para melhor adequação técnica de seus objetivos, conforme 
parecer técnico e jurídico anexos ao presente termo aditivo, não havendo alteração no valor contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 
na lei orçamentária do exercício de 2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO - O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial Municipal, nos termos do Parágrafo único, 
do Art.61, da Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas, permanecendo assim com seus efeitos.

E, por estarem assim, Contratante e Contratado, certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Taió/SC, 27 de abril de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
PREFEITO

MULLER CONSTRUTORA LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Carlos Cava Elves Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08 CPF: 824.726.379-34

De acordo:

Emerson de Figueredo
OAB/SC 47.288

CONTRATO 23/2022 - ALPHA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Publicação Nº 3870370

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3641A49A641297E135E8FDFD4512FAEE629432C9
CONTRATO Nº 23 DE 03 DE MAIO DE 2022.

O Município de Taió (SC), com sede administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44 – Centro, inscrito no CNPJ sob n. 82.765.488/0001-02, re-
presentado neste ato por seu Prefeito, Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, abaixo denominado CREDENCIANTE e ALPHA ENGENHARIA 
E CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 41.192.362/0001-09, situada na Avenida 29 de novembro, 
bairro Centro, município de Chapadão do Lageado-SC, CEP 88.407-000, neste ato representada por Charles Rodrigo Michels, portador do 
CPF nº 085.121.429-01, abaixo denominada CREDENCIADA, resolvem, de comum acordo e com fundamento na Lei nº. 8.666/93 e demais 
disposições legais aplicáveis à espécie, celebrar o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, tudo de conformidade com o Edital de Cre-
denciamento nº 02/2022, anexos e mediante as cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 Constitui-se como objeto do presente edital, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETI-
VA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DIRETAS E INDIRETAS DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, tudo conforme este edital e seus anexos.

1.1 Para tanto define-se:
• MANUTENÇÃO: Atividade que implica em conservar obra, aparelho, máquina e/ou equipamento em bom estado de uso e/ou operação.
• SERVIÇO: toda atividade como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.

1.2 As práticas dos serviços a serem contratados devem ser aplicadas segundo as regulamentações baixadas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego bem como as normalizações acordadas em convenções coletivas de trabalho de cada categoria.

1.3 Os serviços deverão ser executados por pessoal capacitado que desenvolverá as tarefas, acompanhadas e fiscalizadas sua execução, 
por servidor previamente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

1.4 As quantidades propostas são estimadas para o período de 12 (doze) meses a partir da homologação do processo, podendo sofrer 
variações nos termos da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

1.1 O prestador de serviço será convocado, conforme previsão do subitem 6.1.3 do edital de credenciamento viculado a este contrato, 
através do e-mail ou telefone indicados na proposta, para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, comparecer ao local e elabore orçamento 
prévio dos serviços de manutenção a serem prestados, possibilitando a expedição da ordem de serviço.

1.1.1 Excetua-se do prazo constante deste item na hipótese de urgência, assim identificada pela administração quando do contato com o 
fornecedor do serviço, hipótese em que o mesmo deverá comparecer no local em até 2 (duas) horas do contato e prestar, independente de 
orçamento prévio, o serviço necessário a estancar a urgência relatada.

1.2 No orçamento prévio/estimativo, deverá constar, no mínimo, o tipo de serviço a ser realizado, quantidade estimativa de horas para 
execução, nome e assinatura do responsável.

1.3 Estancada a urgência, e ainda necessitando de conserto para evitar reincidência, aplica-se o disposto no caput deste item.

2.4 Os serviços regulares de manutenção serão iniciados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de Serviço.

2.5 Os serviços somente poderão ser prestados com o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, sendo vedado o início das atividades 
quando não apresentado o documento.

1.6 O serviço deverá possuir prazo de garantia mínima de 06 (seis) meses, contados a partir da finalização e entrega do mesmo.

1.7 Durante o prazo de garantia, o credenciado obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer serviço que apresente defeito 
que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio.

1.8 O objeto da presente licitação deverá ser prestado pelo credenciado, sem qualquer custo adicional ao preço ofertado, mediante Ordem 
de Compra expedida pelo setor competente do Município.

1.9 Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas vigentes necessárias para o exercício de cada atividade, sendo de total 
responsabilidade da Credenciado todas as despesas inerentes à realização dos serviços, como uniformes, E.P.I’s, deslocamento, material e/
ou equipamentos de trabalho, alimentação, hospedagem, salário, encargos trabalhistas, sociais e outros que resultarem do fiel cumprimento 
dos serviços propostos, sob pena do Credenciado incorrer nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado ou instrumento 
equivalente conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93.

1.10 O credenciado deverá preencher o Relatório Diário de Obras, fazendo constar data, horário, local, serviços executados, que serão 
devidamente atestados por servidor da secretaria requisitante da prestação do serviço a ser executada.

1.11 Será obrigatório a apresentação de cópia do Relatório Diário de Obras juntamente com a Nota Fiscal dos serviços executados;
1.12 Fica estabelecido que os serviços serão prestados:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade do serviço, quantidade do material e aceitação.

2.13 Os serviços que forem recusados deverão ser refeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de notificação 
apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

2.14 Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, Ata de Registro 
de Preços, Minuta do Contrato e na Lei.
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2.15 O recebimento dos serviços, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da empresa pela sua qualidade e características, 
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades.

2.16 Por ocasião da prestação dos serviços, o Município de Taió-SC, por intermédio de funcionário designado, reserva-se ao direito de pro-
ceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações dos 
objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a promover as devidas substituições no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado da data de comunicação à proponente vencedora, sem qualquer ônus para o Município.

2.17 Os serviços resultantes deste credenciamento deverão, obrigatoriamente, serem feitos parceladamente nas quantidades e dias requisi-
tados por servidor formalmente indicado, sob pena do credenciado incorrer nas infrações previstas neste edital e no Contrato a ser assinado 
ou instrumento equivalente conforme previsto no art. 62 da Lei nº 8.666/93;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

0.1 O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento dos serviços e emissão da Nota Fiscal, ou quinzenalmente, 
no caso de prestação de serviços que forem estimados, através de ordem de serviço, com previsão de conclusão maior que 30 (trinta) dias.
3.1.1 A nota fiscal deverá ser entregue à contabilidade acompanhada dos seguintes documentos:
a) Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Negativa ou com efeitos de Negativa);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
e) Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
f) Relatório do diário de obra.

3.2 Fica o CREDENCIANTE/CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na Lei;

3.3 O pagamento poderá ser sustado pelo CREDENCIANTE/CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado;
3.3.1 Os serviços serão pagos proporcionalmente aos serviços efetivamente realizados na relação unitária “valor registrado = homem/hora”.

3.3.2 Os serviços deverão, obrigatoriamente, ser realizados com a respectiva Ordem de Serviço, previamente emitida pelo Setor de Compras 
do Município.

3.3.3 O fornecedor será comunicado para expedição da nota de serviço pelo setor solicitante, após confirmação dos serviços efetivamente 
realizados.

3.3.4 Não serão aceitas notas fiscais expedidas sem a confirmação dos serviços pela secretaria requisitante, respondendo exclusivamente o 
prestador do serviço com os custos inerentes à revisão.

3.3.5 O pagamento será realizado através de depósito bancário, conforme dados informados na Proposta Comercial.

3.3.6 Não serão realizados pagamentos em contas bancárias que não estiverem em nome da credenciada.

2.3 Incidirá sobre o valor total das notas fiscais emitidas o Imposto sobre Serviços (ISS), na forma do Código Tributário Municipal e legisla-
ção suplementar, o qual será retido na fonte. Da mesma forma, será retida a contribuição previdenciária, pela alíquota cabível para posterior 
recolhimento ao INSS, observado a regulamentação legal vigente e caso for o recolhimento do Imposto de Renda - IR.

CLÁUSULA QUARTA - DA ASSINATURA CONTRATUAL

3.1 O prazo para assinatura do contrato de credenciamento será de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data do comunicado que 
a Administração fizer à credenciada, depois de esgotados os prazos recursais, após a homologação do credenciamento.

4.2 A convocação poderá ser efetivada através do e-mail ou telefone comunicados pela empresa nos documentos apresentados, bem como 
pelo Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

4.3 Se o termo estabelecido neste item não ocorrer em dia útil ou horário de funcionamento do município, fica prorrogado para o dia útil ou 
horário de funcionamento subsequente.

4.4 A credenciada deverá, obrigatoriamente, assinar o contrato na Central de Licitações, localizada na Prefeitura de Taió, não sendo permi-
tido o envio do contrato por correio ou por qualquer outro meio. A inobservância desta determinação caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, estando a empresa sujeita às penalidades estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 em especial o artigo 81.

4.5 O contrato reger-se-á, especialmente no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei n.º 8.666/1993, 
edital e preceitos do direito público.

4.6 O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela Administração Pública a todo e qualquer tempo, inde-
pendentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.
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4.7 A credenciada é exclusivamente responsável pela qualidade do serviço e materiais executados direta e indiretamente para consecução 
do objeto contratado, devendo promover toda e qualquer readequação, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer 
a consecução do serviço contratado.

4.8 O edital, contratos e anexos são complementares entre si de forma que qualquer especificação, obrigação, condição ou responsabilidade 
constante em um ou omitido em outro será considerado válido para todos os fins.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

4.2.3.1 Cumprir as obrigações assumidas no contrato;
4.2.3.2 Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços, esclarecendo eventuais dúvidas;
4.2.3.3 Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa contratada para a execução dos serviços;
4.2.3.4 Efetuar pagamento, nos prazos e condições definidas no Edital;
4.2.3.5 Atestar nas notas fiscais/faturas a afetiva prestação do serviço deste credenciamento;
4.2.3.6 Aplicar penalidades às credenciadas, quando for o caso;
4.2.3.7 Prestar as informações necessárias à perfeita execução do contrato;
4.2.3.8 Efetuar o pagamento à credenciada no prazo avençado, após a prestação dos serviços e entrega da Nota Fiscal ao setor competente;
4.2.3.9 Notificar a credenciada, por escrito, da aplicação de qualquer sanção;
4.2.3.10 Permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante nos locais destinados à prestação dos ser-
viços;
4.2.3.11 Exercer o correto acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do município o qual registrará as ocorrên-
cias, comunicando a contratada, que deverá providenciar a necessária regularização sempre que apontada;
4.2.3.12 Solicitar, uma vez comprovada a necessidade, o afastamento imediato de qualquer empregado ou preposto que, por qualquer mo-
tivo venha desmerecer a confiança da fiscalização da contratante, agir de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções 
para as quais foram delegadas.

4.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Efetuar os serviços objeto deste Termo de Referência sempre que solicitado pelas Secretarias Municipais;
b) Fornecer o número de funcionários adequadamente para que os serviços sejam prestados com presteza e agilidade;
c) Fornecer os materiais necessários para a prestação dos serviços;
a) Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente ao Município de Taió ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato;
b) Responsabilizar-se pelo fornecimento de equipamentos de segurança, uniformes, despesas de alimentação, transporte e hospedagem 
que se fizerem necessários;
c) Emitir Nota Fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos tributários exigidos;
d) A empresa contratada é responsável pela correta destinação do lixo verde, resíduos e entulhos decorrentes da prestação dos serviços;
e) Os serviços serão pagos conforme medição efetuada pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;Os serviços poderão ser rejeitados, 
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser corrigidos, refeitos 
ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades;
f) Executar os serviços conforme a necessidade e solicitação das Secretarias, contados a partir do recebimento de Autorização de Forneci-
mento emitida pelo setor requisitante;
g) Substituir de imediato qualquer funcionário que vier a faltar com respeito ou causar qualquer problema no local em que a empresa estiver 
realizando os serviços;
h) O não comparecimento do Responsavel Técnico na obra semanalmente, invalida a prestação do serviço executado durante aquela sema-
na, não sendo passível de pagamento;
i) Seguro de vida dos funcionários;
j) Custos indiretos de administração, encargos sociais e fiscais;
k) Profissional responsável pela reforma, não é necessário na condição de funcionário;
l) Responsabilidade técnica do devido órgão, incluso taxas, para cada serviço;
m) O responsável técnico deverá entregar atestado de comparecimento na obra semanal;
n) Os funcionários deverão utilizar uniforme da empresa e EPI com atestado de treinamento;
o) As ferramentas necessárias para operacionalização do serviço;
p) A empresa deverá prestar todas as certidões necessárias e nota fiscal;
q) A empresa deverá entregar para fins da segurança de trabalho o Relação de funcionários ou contratados que executarão a reforma, Ficha 
de registro, PPRA, ASO, Ordem de serviço, Registro de EPI;
r) Todos os horistas que realizarão trabalho em altura deverão apresentar a NR35;
s) A empresa deve apresentar a certificação NR18 dos seu funcionários;

4.3 A inadimplência do credenciado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do credenciamento;

4.4 É de inteira responsabilidade do credenciado toda e qualquer despesa que possa existir com referência aos serviços a serem prestados, 
tais como: uniformes, E.P.Is., transporte, encargos sociais, alimentação e qualquer outra despesa adicional que possa existir em referência 
a execução o objeto do presente credenciamento;
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4.5 Se o credenciado não atender a solicitação, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e em Lei;

4.6 O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do credenciado pela qualidade dos serviços prestados, 
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas durante o prazo do credenciamento;

4.7 O presente Credenciamento é resultado de estimativa para uso durante o exercício de 2022, podendo variar para mais ou para menos 
e será prestado de forma fragmentada mediante requisição prévia do setor competente, sendo objeto de faturamento e pagamento os 
serviços efetivamente prestados;

4.8 A administração receberá o presente objeto na forma que alude os art. 73 à 76 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA – DO PRAZO, DO RECURSO E DA VIGÊNCIA

5.1 A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com a necessidade e conveniência do Município/órgão participante e mediante 
a expedição de ordem de compra/nota de empenho.

5.2 A indicação do prestador de serviço credenciado para a apresentação de orçamentos para as Unidades Demandantes seguirá a ordem 
de rodízio entre os credenciados para cada item de contratação, gerenciados através de Banco de Dados coordenado por servidor indicado 
pela Secretaria de Planejamento, Habitação, Turismo, Indústria e Comércio, para atuar com fiscal técnico do Contrato, sendo que o serviço 
deverá ser atestado inclusive por servidor da secretaria requisitante da prestação do serviço a ser executada.

5.3 O credenciamento da empresa será válido pelo prazo de exercício contábil a contar da data de emissão do mesmo, podendo ser pror-
rogado por iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo da validade deste Edital de Credenciamento.

6.4 As despesas provenientes da execução do objeto deste Contrato correrão por conta de Dotação Orçamentária do exercício de 2022.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PRERROGATIVAS DO CREDENCIANTE/CONTRATANTE

6.1 O CREDENCIANTE/CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este Contrato:
a) modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CREDENCIADO/CON-
TRATADO;
b) rescindi-lo unilateralmente, nos casos especificados no inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93;
c) fiscalizar-lhe a execução;
d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

7.1 Pelo atraso injustificado ou pela inexecução total do objeto, o Município poderá, garantida a prévia defesa, de acordo com a Lei n. 
8.666/93 e Decreto Municipal n. 6.781/19, aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito;
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de descumprimento das cláusulas do presente Edital ou do contrato dele 
proveniente;
c) Descredenciamento, com rescisão do contrato.
d) Multa de mora no valor de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato por dia de atraso na entrega dos objetos no início e/ou 
conserto/adequação dos serviços contratados;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) 
anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

8.2 As sanções previstas nos subitens “a, c, d”, poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem “b”, facultada a defesa prévia do inte-
ressado, no processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

8.3 O atraso injustificado na prestação de serviço sujeitará o proponente vencedor à multa de mora, no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
por dia de atraso.

8.4 A aplicação destas sanções será precedida de regular processo administrativo, com a expedição de notificação pelo poder público para 
apresentação de defesa no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.

8.5 As multas serão recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que as tenham aplicado, 
podendo ser descontadas dos valores devidos, o que é totalmente aceito pela credenciada.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

8.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei 8666/93;

8.2 Em caso de rescisão o Município observará no que couber o inciso IX do art 55, da lei Federal nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS

9.1 Todos os débitos de natureza previdenciária, tributária, fiscal, social e trabalhista, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qual-
quer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou de sua execução, correrão única e exclusivamente por conta da CREDENCIA-
DO/CONTRATADO;

9.2 Obriga-se o CREDENCIADO/CONTRATADO a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e 
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito proveniente de não recolhimento dos mesmos, por parte da CREDEN-
CIADO/CONTRATADO, fica a CREDENCIANTE/CONTRATANTE desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos, até que fique cons-
tatada a plena e total regularização de sua situação;

9.3 A CREDENCIANTE exercerá amplo e total direito de fiscalização sobre o objeto ora contratado, sendo que em nenhuma hipótese estará a 
CREDENCIADA eximida das responsabilidades relacionadas ou não à execução do objeto e demais atribuições e responsabilidades constan-
tes deste instrumento. A fiscalização a ser efetuada pela CREDENCIANTE será por escrito, onde constarão instruções, ordens e reclamações, 
bem como decisões acerca dos casos omissos.

9.4 A CREDENCIADA não poderá transferir, delegar, ou ceder, de qualquer forma a terceiros, as atribuições e responsabilidades constantes 
deste instrumento, sem que haja prévio consentimento por escrito da CREDENCIANTE.

9.5 A referida prestação de serviços observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais normas, 
regulamentações e legislações aplicáveis à espécie.

9.6 Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data limite de recebimento e abertura da 
proposta, será objeto de entendimento entre a CREDENCIADO/CONTRATADO e a CREDENCIANTE/CONTRATANTE.

9.7 O CREDENCIADO/CONTRATADO responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em conseq-ência da execução 
dos serviços contratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CREDENCIANTE/CONTRATANTE e o empregado envolvido, 
que mantém relação empregatícia com o CREDENCIADO/CONTRATADO, empregadora na forma do disposto no art. 2º da Constituição das 
Leis do Trabalho;

9.8 Caso haja condenação da CREDENCIANTE/CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o CREDENCIADO/CONTRATADO reem-
bolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 A remuneração recebida pelo credenciado não gerará direito adquirido ou ato jurídico perfeito, não havendo, portanto, nenhum vínculo 
de natureza trabalhista ou previdenciária;

10.2 Este credenciamento será formalizado por Ato do Prefeito, sendo de caráter precário e “intuito personae”, podendo ser revogado a 
qualquer momento, a juízo de conveniência e oportunidade pelo seu expedidor;

10.3 É vedado ao credenciado delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços previstos neste termo;

10.4 Os casos omissos serão discutidos e analisados pelas partes, sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre o melhor aten-
dimento aos usuários;

10.5 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Taió/SC, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja;

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo.

_____________________________ ________________________
Credenciante    Credenciada
Município de Taió    Alpha Engenharia e Construtora Ltda

Testemunhas:

Carlos Cava Elves   Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08   CPF: 824.726.379-34

De acordo:

Emerson de Figueredo
OAB/SC 47.288
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RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
Local do trabalho:
Profissional:
Data:
Horário início / término de trabalho: Total horas/dia
Matutino Vespertino

Equipe presente na obra
Nome: Função:

Serviços previstos para o dia:
Serviços executados:
Material solicitado (pendente):
Material recebido:
Outras ocorrências / observações:
Assinatura:

DECRETO Nº 7.775/2022
Publicação Nº 3870501

DECRETO Nº 7.775, DE 3 DE MAIO DE 2022

Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte e um, abre crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade 
com o estabelecido no art. 10, inciso III, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
Considerando o ofício nº 293/22/15º BBM, de 22 de abril de 2022, assinado digitalmente às 17:23:16, pelo Comandante Interino da 2ª/15º 
BBM, protocolado em 25 de abril de 2022, solicitando a abertura de superávit financeiro,

DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte e um a título de superávit financeiro, para abertura 
de crédito adicional suplementar no exercício de dois mil e vinte e dois, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos Vinculados - B.B - Funrebom - Agência 0809 - Conta nº 168.419-1
SALDO BANCÁRIO EM 
31/12/2021

INSCRIÇÃO EM RESTOS A 
PAGAR SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSO UTILIZADO RECURSO A UTILIZAR

R$ 39.248,89 R$ 444,00 R$ 38.804,89 R$ 17.000,00 R$ 21.804,89

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, fica aberto o crédito adicional suplementar, no valor de R$ 
21.804,89 (vinte e um mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), no Orçamento Anual do Município, conforme segue:
02 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02 - Serviços de Utilidade Pública - Segurança
2.013 - Manutenção das Ações do FUNREBOM
477 - 3.4.4.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0193 - Aplicações Diretas .....  R$ 21.804,89

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

Taió, 3 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN     ELVES JOHNY SCHREIBER 
Prefeito do Município de Taió    Secretário de Administração e Finanças

DECRETO Nº 7.776/2022
Publicação Nº 3870507

DECRETO Nº 7.776, DE 3 DE MAIO DE 2022

Apura superávit financeiro do exercício de dois mil e vinte e um, abre créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e 
dois.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAIÓ, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no art. 70, inciso 
VI, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 23 de março de 1990, na forma do art. 7º, inciso I, da Lei nº 4.320 e de conformidade 
com o estabelecido no art. 10, inciso III, da Lei nº 4.281, de 16 de dezembro de 2021 (LOA),
Considerando o ofício nº 027/2022/SAS, de 22 de abril de 2022, protocolado nesta mesma data, subscrito pelo Secretário de Assistência 
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Social, solicitando a abertura de superávit financeiro,

DECRETA:
Art. 1º Fica apurado e demonstrado o saldo financeiro do exercício de dois mil e vinte e um a título de superávit financeiro, para abertura 
de créditos adicionais suplementares no exercício de dois mil e vinte e dois, conforme segue:
Tabela de Saldos de Recursos Vinculados: C.E.F - Conta Movimento FMAS - Agência nº 2815 - Conta nº 91-0
SALDO BANCÁRIO EM 
31/12/2021

INSCRIÇÃO EM RESTOS A 
PAGAR SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSO UTILIZADO RECURSO A UTILIZAR

R$ 106.855,10 x-x-x-x-x- R$ 106.855,10 -x-x-x-x-x- R$ 106.855,10

Art. 2º Com o recurso proveniente do artigo antecedente deste Decreto, ficam abertos os créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 
106.855,10 (cento e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), no Orçamento Anual do Fundo Municipal de Assistência 
Social, conforme segue:
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02 - Proteção Social Básica
2.098 - Benefícios Eventuais
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas ..........  R$ 56.000,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01 - Gestão do SUAS
2.100 - Manutenção das Ações de Assistência Social
3.3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00.0000 - Aplicações Diretas ..........  R$ 50.855,10

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

Taió, 3 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN     JEFERSON KNIESS 
Prefeito do Município de Taió    Secretário Municipal de Assistência Social

PORTARIA 16.123/2022
Publicação Nº 3868211

PORTARIA No 16.123, de 03/05/2022
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica 
do Município LOM, promulgada em 23 de março de 1990 e com fulcro na Seção II, do Capítulo IV, da Lei Complementar no 252, de 31 de 
agosto de 2021.

CONSIDERANDO os atestados médicos protocolados;

CONSIDERANDO os Exames Médicos Periciais expedido pelo profissional Dr. Vitor Raussis Lima, recebidos nesta data.

RESOLVE:
conceder as servidoras públicas municipais abaixo relacionados, licença para tratamento de saúde com remuneração integral, conforme 
segue:
· Camila Thais de Andrade, no período de 26/04/2022 a 10/05/2022
· Marilize Pereira Regis da Silva, no período de 26/04/2022 a 10/05/2022

P.R.I.

Taió, 03 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA 16.124/2022
Publicação Nº 3868476

PORTARIA No 16.124, de 03/05/2022
CONCEDE ALTERAÇÃO DE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 70, incisos VI e VII, da Lei Orgânica 
do Município LOM, promulgada em 23 de março de 1990.

CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob n.º 4638/2022.
RESOLVE:
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conceder alteração de gozo de férias estabelecidas na Portaria n.º 15.761/2021, referente ao período aquisitivo 2021/2022, da servidora 
pública municipal QUEREM HAPUQUE PALMERIM ROCHA E ROCHA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Educador Social, com 
exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social, para então serem usufruídas no período de 07 a 26/05/2022.

P.R.I.

Taió, 03 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
Prefeito

PORTARIA 16/2022
Publicação Nº 3869337

PORTARIA Nº 16 DE 03.05.2022
Dispõe sobre a suspensão do Processo administrativo 03/2022

INDIANARA SEMAN, Diretora Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió – TAIOPREV, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que conferem a Lei Municipal nº 3.625 de 19 de dezembro de 2012,

RESOLVE

Art.1º. SUSPENDER o processo administrativo 03/2022, de 05/04/2022, que apura irregularidade na concessão de ato de aposentadoria do 
servidor inativa NILVO HEUSSER, aguardando resposta de analise encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Taió, 03 de Maio de 2022.

INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente
TAIOPREV

PORTARIA 17/2022
Publicação Nº 3869340

PORTARIA Nº 17 DE 03.05.2022
DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 63 DE 17/11/2021

INDIANARA SEMAN, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió, no uso das atribuições 
conferidas pelo Art. 168 da Lei nº 3.625, de 19 de dezembro de 2012,

RESOLVE

Art. 1º Retificar a portaria de concessão do benefício de Pensão por Morte à NORMA DALFOVO, para constar o embasamento legal correto 
nos termos do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal com redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c artigo 23, § 8º da 
Emenda Constitucional nº 103/2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Taió, 03 de Maio de 2022.

INDIANARA SEMAN
Diretora Presidente
TAIOPREV
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21/2020, DE 23 MARÇO DE 2020
Publicação Nº 3871033

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 2AC8AB49F4CE5E86BAB2A3BCBBA0F6A95F240235
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21/2020, DE 23 MARÇO DE 2020

Por este instrumento de Termo Aditivo de contrato celebram de um lado a pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na 
Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, na cidade de Taió/SC, inscrito no CNPJ sob nº 82.765.488/0001-02, neste ato representado pelo prefeito 
o Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa EXPRESSO TAIOENSE LTDA, 
portador do CNPJ nº 85.776.342/0001-50, com sede na Rua Lauro Muller, nº 444, Bairro Budag, em Rio do Sul/SC, neste ato representado 
pelo Sr. Maurino Rizzi, inscrito no CPF sob n.º 292.763.909-44, residente e domiciliado na cidade de Rio do Sul/SC, doravante denominada 
CONTRATADA, estabelecem entre si o presente Termo Aditivo do Contrato n. 21/2020, de 23 de março de 2020, e pelas cláusulas a seguir, 
expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo é firmado com fulcro no artigo 65, parágrafo I, e conformidade com o artigo 57, parágrafo II da 
Lei n. 8.666/93 e suas alterações, bem como o § 3 e § 4, inciso I, do artigo 62, bem como as condições do Edital de Dispensa de Licitação 
n. 41/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Fica reajustado o valor do presente contrato com base no INPC acumulado dos últimos 12 meses 
(11,73%), passando do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais, para R$ 5.027,00 (cinco mil e vinte e sete reais) 
mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO - O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial Municipal, nos termos do Parágrafo 
único, do Art.61, da Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas, permanecendo assim com seus efeitos.

E, por estarem assim, Contratante e Contratado, certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Taió/SC, 03 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
PREFEITO

EXPRESSO TAIOENSE LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

Carlos Cava Elves Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08 CPF: 824.726.379-34

De acordo:

Emerson de Figueredo
OAB/SC 47.288

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 72/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021
Publicação Nº 3871428

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 70B8D5CA46014D4449DCE44E11E518C8F8313216
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 72/2021 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Por este instrumento de Termo Aditivo de contrato celebram de um lado o MUNICÍPIO DE TAIÓ, pessoa jurídica de direito público, com sede 
administrativa na Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, na cidade de Taió/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.765.488/0001-02, neste ato represen-
tado pelo prefeito o Sr. HORST ALEXANDRE PURNHAGEN, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado MULLER CONSTRUTORA 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 11.456.823/0001-42, situada na Rua 29 de Dezembro, na cidade de 
Rio do Campo/SC, neste ato representada pelo Sr. Ariel Fernando Garlini Muller, portador do CPF n. 054.800.099-90, doravante denominada 
CONTRATADA, estabelecem entre si o presente Termo Aditivo do Contrato n. 72/2021, de 24 de novembro de 2021, e pelas cláusulas a 
seguir, expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente aditivo é firmado com fulcro no artigo 65, inciso I da Lei n. 8.666/93 e edital de Tomada de Preço nº 
94/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO– Fica prorrogado o prazo de execução da obra até 31 de agosto de 2022, conforme pedido protocolado 
e deferido pela administração. Segue anexo ao aditivo os documentos pertinentes.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas 
na lei orçamentária do exercício de 2022.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO - O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial Municipal, nos termos do Parágrafo único, 
do Art.61, da Lei n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e alterações.

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas, permanecendo assim com seus efeitos.

E, por estarem assim, Contratante e Contratado, certos e ajustados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Taió/SC, 03 de maio de 2022.

HORST ALEXANDRE PURNHAGEN
PREFEITO

MULLER CONSTRUTORA LTDA ME
CONTRATADA

Testemunhas:

Carlos Cava Elves   Johny Schreiber
CPF: 033.743.249-08   CPF: 824.726.379-34

De acordo:
Emerson de Figueredo
OAB/SC 47.288

Câmara muniCipal

32 - 03.05.2022 - DEMITE JOSÉ BRIGAGÃO JUNIOR
Publicação Nº 3870306

Portaria n. 32, de 03.05.2022
DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TAIÓ

WILLIAM HENRIQUE NORILLER, Presidente da Câmara Municipal de Taió, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO o relatório final da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria n° 02, de 05.01.2022, publi-
cada no mural desta Casa Legislativa, bem como no Diário Oficial dos Municípios, alterada pela Portaria n. 20, de 03.03.2022;

CONSIDERANDO a Decisão Administrativa exarada em 03.05.2022 nos autos de Processo Administrativo Disciplinar;

RESOLVE:

Art. 1º DEMITIR, a partir de 03 de maio de 2022, o servidor JOSÉ BRIGAGÃO JUNIOR, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 039.689.056-36, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Contador na Câmara de Vereadores de Taió, com jornada semanal de 40 horas semanais, com 
fundamento no artigo 186 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Taió, notadamente nas cominações entre os incisos I, IV, V, 
VI, VIII, X e XI, que trata dos casos passíveis de demissão, que se aplica solidariamente ao artigo 190.

Art. 2° Proceda-se as formalidades necessárias para a devolução do valor de R$ 1.024,04, sendo devidamente atualizado, eis que, recebido 
indevidamente pelo senhor José Brigagão Junior.

Art. 3° Proceda-se o necessário e competente registro nos assentos funcionais do servidor.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/05/2022.

P. R. I.

Câmara de Vereadores de Taió, em 03 de maio de 2022.
William Henrique Noriller
Presidente da Câmara

Publicada e registrada na Secretaria Administrativa da Câmara.

Luis Carlos Krenkel da Cruz
Secretário Geral
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Tangará

prefeitura

DECRETO Nº 033, DE 26 DE ABRIL DE 2022. “ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA
Publicação Nº 3871110

DECRETO Nº 033, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

“ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ESPECIFICA”.

ALDAIR BIASIOLO Prefeito Municipal de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 
2.581/2021.
DECRETA:
Art. 1º. Fica anulada a importância de R$ R$ 87.200,00 (Oitenta e sete mil e duzentos reais) nas seguintes dotações orçamentárias do atual 
orçamento do Município de Tangará.

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
Atividade 2016
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.01.18.0418 – Aplicações Diretas...R$ 40.000,00

Atividade 2020
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.01.01.0401 – Aplicações Diretas...R$ 20.000,00

Atividade 2024
Modalidade de Aplicação: 3.3.50.01.00.0149 – Transf, à Inst.
Privadas sem fins lucrativas ................................................................ R$ 27.200,00

Art. 2º. Com o produto da anulação acima fica suplementada a importância de R$ 87.200,00 (Oitenta e sete mil e duzentos reais) nas se-
guintes dotações orçamentárias do atual orçamento do Município de Tangará.

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER
Atividade 2016
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.01.19.0219 – Aplicações Diretas...R$ 40.000,00

Atividade 2020
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.01.01.0401 – Aplicações Diretas...R$ 20.000,00

Atividade 2024
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.01.00.0149 – Aplicações diretas....R$ 27.200,00

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

CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ - SC, 26 DE ABRIL DE 2022.
ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO 03-05
Publicação Nº 3871169

EXTRATO DE ADITAMENTO
Município de Tangará
Estado de Santa Catarina
Extrato de Contrato - 1º ADITAMENTO
Contrato nº 008/2022
Processo de Licitação nº 026/2021
Tomada de Preços n° 001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXECUÇÃO DE REFORMA NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ES-
GOTO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
Contratante: MUNICÍPIO DE TANGARA
Contratado: CONSTRUTORA CIVILE LTDA
Conforme oficio da Engenheira Civil da Prefeitura Sra. Larissa Vendruscolo fica aditado o contrato original pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
alterando sua vigência para 05/06/2022. Esta alteração se faz necessária, devido a atrasos acarretados pelas condições climáticas, onde 
evitou-se escavar com o solo úmido.
Centro Administrativo, 03 de maio de 2022.
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PORTARIA Nº 331, DE 29 DE ABRIL DE 2022. “DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO 
DA SERVIDORA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 3871125

PORTARIA Nº 331, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DA SERVIDORA QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

ALDAIR BIASIOLO, Prefeito Municipal de Tangará, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas pelo Art. 74, 
incisos VII – IX, da Lei Orgânica do Município;

Com amparo, no disposto do Art. 115-A, da Lei Complementar nº 057, de 02 de janeiro de 2012;

Considerando, o teor do Ofício, protocolado sob o nº 339/2021, no qual, a Servidora em questão requereu a Redução da Carga Horária;

Considerando, o teor do Oficio, expedido pelo Secretário de Administração, Planejamento e Finanças;

RESOLVE:
Art. 1º Reduzir, a partir de 07 de fevereiro de 2022, a carga horária da Servidora SILVANA APARECIDA PICCININ DOS SANTOS, ocupante 
do cargo de MERENDEIRA - NIVEL 03 - CLASSE B, de 40 (quarenta) horas, para 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos jurídicos e legais retroativos a 07/02/2022, revogadas as 
disposições em contrário.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE TANGARÁ - SC, 29 DE ABRIL DE 2022.

ALDAIR BIASIOLO
PREFEITO MUNICIPAL

PR 003/2022 FMAS
Publicação Nº 3867916

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 004/2022 Pregão Presencial n. 003/2022
Objeto o registro de preço a CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE CAPOEIRA PARA USO NO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE TANGARÁ. Os envelopes contendo a documentação e 
propostas de preços serão recebidos até às 09h00min do dia 19/05/2022. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Mu-
nicípio, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450.
Tangará, 03 de maio de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

PR 037/2022
Publicação Nº 3867921

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 086/2022 Pregão Presencial n. 037/2022
Objeto o registro de preço a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ENTORSES, FRATURAS E LESÕES PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços serão recebidos até às 09h00min do dia 
17/05/2022. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450.
Tangará, 03 de maio de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal
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PR 038/2022
Publicação Nº 3867924

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 087/2022 Pregão Presencial n. 038/2022
Objeto o registro de preço a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAREM SERVIÇOS DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA AS SECRETA-
RIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DE AGRICULTURA. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços serão recebidos até às 
09h00min do dia 16/05/2022. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 
35327450.
Tangará, 03 de maio de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal

PR 039/2022
Publicação Nº 3867917

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Aviso de Licitação
Processo Licitatório n. 088/2022 Pregão Presencial n. 039/2022
Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MO-
NITORAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. Os envelopes contendo a documentação e propostas de preços serão recebidos até às 09h00min do 
dia 18/05/2022. O edital e seus anexos podem ser obtidos na sede Adm. do Município, sito a Av. Irmãos Piccoli, 267, Fone 49 35327450.
Tangará, 03 de maio de 2022.

ALDAIR BIASIOLO
Prefeito Municipal
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Tigrinhos

prefeitura

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2019 SAÚDE
Publicação Nº 3868077

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 5DDFEB8B478FAB50E93BD51964A8D3F8704F3789
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIGRINHOS
Fundo Municipal de Saúde

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TIGRINHOS – torna público, para conhecimento dos interessados, que foi celebrado 
termo aditivo para REAJUSTE de valor de acordo com o índice INPC acumulado nos últimos doze meses no valor de 11,73%, referente 
contrato 004/2019, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de plantão médico-hospitalar para atendimento 
em regime de urgência/emergência da população do Município de Tigrinhos/SC.

TIGRINHOS/SC, em 03 de maio de 2022.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIA 184/2022
Publicação Nº 3867901

PORTARIA Nº. 184/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Tigrinhos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformi-
dade com o contido no inciso VI, do artigo 68, da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal Complementar n°. 035/2015;

RESOLVE:
Art. 1º. Fica Concedida Licença para Tratamento de Saúde, a Servidora Pública Municipal, Sra. CRISTIANE ANTUNES DA SILVA GRASS, tem-
poraria no cargo de Agente Comunitária de Saúde, 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, cadastrada sob a matrícula 
nº 847/01, no período de 26 de Abril de 2022 até 26 de Julho de 2022, nos termos do art. 109 da Lei Municipal Complementar n°. 035/2015 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tigrinhos), conforme Atestado Médico apresentado.

Lei Municipal Complementar nº 035/2015.
Art. 109 Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em exame médico, sem prejuízo 
da remuneração a que fizer jus pelo período de 15 (quinze) dias, sendo que após, o funcionário deverá encaminhar o devido procedimento 
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais, 
a partir de 26 de Abril de 2022.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,
ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 03 DE MAIO DE 2022.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada nesta Secretaria em três de maio de dois mil e vinte dois.

Cleiton Soethe
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2551

Tijucas

prefeitura

CONVOCAÇÃO N° 004/2022 4ªREUNIÃO PRESENCIAL ORDINÁRIA 2022CMDCA TIJUCAS
Publicação Nº 3868812

CONVOCAÇÃO N° 004/2022

4ªREUNIÃO PRESENCIAL ORDINÁRIA 2022CMDCA TIJUCAS

Dispõe sobre convocação para reunião PRESENCIAL do CMDCA 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais que confere a Lei Federal nº. 8.069/90 e 
Lei Municipal nº. 1.064/93, respeitando todas as regras e orientações de proteção e prevenção ao COVID 19 estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias,

RESOLVE:
Art. 1º - Convocaros membros conselheiros do CMDCA Tijucaspara participação na reunião que será realizadana QUARTA-FEIRA, dia 04DE 
MAIODE 2022às09:30hna SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS, localizada na esquina da Avenida Hercilio Luz 
com a Rua José Joaquim Santana, 36 - Bairro Universitário – Tijucasconforme estabelecido agenda pré estabelecida abaixo:

26 DE JANEIRO 23 DE FEVEREIRO 30 DE MARÇO
27 DE ABRIL 25 DE MAIO 29 DE JUNHO
27 DE JULHO 31 DE AGOSTO 28 DE SETEMBRO
26 DE OUTUBRO 30 DE NOVEMBRO 14 DE DEZEMBRO

Art. 2º -PAUTA:
1. LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO 2022;
2. Apresentação de proposta de parceria pela empresa de TREINAMENTO CTPRIMUS, oferecendo oportunidade de descontos para alunos 
de projetos sociais de entidades cadastradas no CMDCA TIJUCAS.
3. DEFINIÇÕES SOBRE O VÍDEO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO JUNTO AOS CONTADORES PARA NOVAS CAPTAÇÕES;
4. DEFINIÇÕES SOBRE A FEIRA DO CMDCA;
5. DEFINIÇÃO SOBRE LANÇAMENTO DE EDITAIS DE CAPTAÇÃO PARA EXERCICIO 2023.
6. DEFINIÇÕES SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL CMDCA
7. PALAVRA LIVRE.

Tijucas, 27/04/2022.

BIANCA BIBIANI MACHADO
Presidente do CMDCA Tijucas
GESTÃO 2021/2023

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 31826715980/22
Publicação Nº 3868161

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Sanitária
Avenida Hercílio Luz, 465 - Centro - Tijucas/SC
(48) 3263-7076 – visa.saude@tijucas.sc.gov.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO

Com base no artigo 90, Inciso III, parágrafo Único do Código Sanitário Municipal (Lei Ordinária nº 2535/2014), fica NOTIFICADO, o contri-
buinte do lançamento do AUTO DE INFRAÇÃO nº 31826715980/22 referente ao Processo Administrativo Sanitário nº 06/22, cujo envio por 
AR não foi possível, pois de acordo com a Empresa de Correios e Telégrafos o número da residência não existe.
O Contribuinte poderá comparecer ao Departamento de Vigilância Sanitária deste Poder Público, de segunda a sexta das 07:00 as 13:00, 
situado na Avenida Hercílio Luz, nº. 465, Centro, Tijucas - SC, para receber o auto de infração e apresentar a defesa no prazo de 15 dias.

NOTIFICADO
CNPJ/CPF CONTRIBUINTE NOTIFICAÇÃO

770.733.559-72 MAURÍCIO GONÇALVES 001/2022
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Tijucas (sc), 27 de abril de 2022.

IDARLENI DAROCI
COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EXTRATO DA ATA DE DESERTA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/SAMAE/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 
007/SAMAE/2022

Publicação Nº 3867867

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/SAMAE/2022

PREGÃO PRESENCIAL 007/SAMAE/2022

Extrato da Ata de Reunião Visando Decisão

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de apoio em função dos 
Autos do Processo Licitatório nº 016/SAMAE/2022 do Pregão Presencial n. 007/SAMAE/22, sendo o objeto: Aquisição de Bombas Centrífugas 
Submersíveis para uso do SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do Município de Tijucas/SC.

Ponderaram que:

a) Aberto o presente processo licitatório do Processo Licitatório nº 016/SAMAE/2022 do Pregão Presencial n. 007/SAMAE/22, denota-se que 
não acudiram interessados na licitação;
b) Que observou-se as formalidades legais, revestida de ampla Publicidade, sendo que no momento da sessão o edital encontra-se no site 
www.tijucas.sc.gov.br, conforme acostado nos autos;

Observando a uniformidade procedimental e o Bem Comum; considerando os Princípios Legais; DECIDE, a Pregoeira e a Equipe de Apoio 
ad cautelam, JULGAR DESERTO o presente processo licitatório. Publique-se. Tijucas, SC 03 de maio de 2022.

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 117/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 168/PMT/2021 – TOMADA DE PREÇO Nº 019/PMT/2021

Publicação Nº 3867898

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) E09D3432223B7FD6F1FC26F72A02CD2B0E284514
EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 117/PMT/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 168/PMT/2021 – TO-
MADA DE PREÇO Nº 019/PMT/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

CONTRATADA: CLARAIZA LTDA - ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM JOSÉ SANTANA, NO BAIRRO CENTRO, CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA, MEMORIAL 
DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ART E BDI, DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC.

DO PRAZO: FICA PRORROGADO A CONTAR DE 27/04/2022 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 26/06/2022.

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 035/PMT/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/PMT/22 – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/PMT/2022

Publicação Nº 3867829

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 035/PMT/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/PMT/22 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/
PMT/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TIJUCAS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE AURORA (PRÉDIO 
MODULAR EM PAINEL METÁLICO), NA RUA IRENE PEIXER BARRETO, BAIRRO CENTRO (COROADO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS - SC, CONFORME PROJETO, ME-
MORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO, BDI E ART (CREA) 
NECESSÁRIA, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA WDD LTDA



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2553

VALOR: R$ 2.169.169,30 (Dois milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos).

TIJUCAS/SC, 02 DE MAIO DE 2022.

PORTARIA 1079/2022
Publicação Nº 3868143

PORTARIA Nº 1079 DE 27 DE ABRIL DE 2022.

VILSON JOSÉ PORCINCULA, Secretário Municipal de Saúde de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. BIANCA ALVES DA SILVA , matrícula nº 12180, ocupante do cargo 
de Agente de Combate as Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme resultado do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), no período de 16/04/2022 a 15/05/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 16/04/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

VILSON JOSÉ PORCINCULA
Secretário de Saúde

PORTARIA 1080/2022
Publicação Nº 3868149

PORTARIA Nº 1080 DE 27 DE ABRIL DE 2022.

ROSENILDO DE AMORIM, Secretário Municipal de Administração de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que 
lhe confere o § 1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas, Decreto Municipal nº 81 de Outubro de 
2005, de acordo com o processo nº 3133/2021 e demais disposições legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença Prêmio ao(a) servidor(a) Sr. (a). MARINILZA DE SOUZA MACHADO, matrícula nº 1556, ocupante do cargo 
de Assistente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, por 06 (seis) meses, referente ao período aquisitivo de 
01/02/2003 a 31/01/2013, conforme requerimento apresentado, no período de 01/04/2022 a 27/09/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 01/04/2022 revogadas as disposições em 
contrário.

ROSENILDO DE AMORIM
Secretário de Administração

PORTARIA 1081/2022
Publicação Nº 3868152

PORTARIA Nº 1081 DE 27 DE ABRIL DE 2022

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 
82 da Lei Orgânica do Município e demais disposições legais,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 01/04/2022, a Sr. (a) INDIRA GRIMM, CPF nº 124.XXX.XXX-93, para ocupar o cargo comissionado de Chefe de 
Sessão de Obras Particulares, na Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos, com vencimento previsto em Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 01/04/2022 revogadas as disposições em 
contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 1083/2022
Publicação Nº 3868154

PORTARIA Nº 1083 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DEISE JULIANA SILVEIRA, Secretária Municipal de Educação de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. ÂNGELA MARIA NAZARIO WALTER, matrícula nº 282, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 07/05/2022 a 20/07/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeito a partir de 07/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

DEISE JULIANA SILVEIRA
Secretária de Educação

PORTARIA 1084/2022
Publicação Nº 3868158

PORTARIA Nº 1084 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DEISE JULIANA SILVEIRA, Secretária Municipal de Educação de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. LIZANDRA MARIA KICTKI ADONSKI, matrícula nº 12096, ocupante 
do cargo de Merendeira, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 05/05/2022 a 19/05/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeito a partir de 05/05/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

DEISE JULIANA SILVEIRA
Secretária de Educação

PORTARIA 1085/2022
Publicação Nº 3868160

PORTARIA Nº 1085 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DEISE JULIANA SILVEIRA, Secretária Municipal de Educação de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. SONIA APARECIDA DESILIO, matrícula nº 12050, ocupante do cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 14/04/2022 a 12/06/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeito a partir de 14/04/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

DEISE JULIANA SILVEIRA
Secretária de Educação

PORTARIA 1086/2022
Publicação Nº 3868171

PORTARIA Nº 1086 DE 29 DE ABRIL DE 2022

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o parágrafo § 2º do art. 14º e parágrafo § 3º do art. 15º da Lei Complementar nº 
03/2010.
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RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir de Abril/2022, ao(a) Sr(a). ELIZETE RUDNIK, matricula nº 9366, Agente de Trânsito, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Obras Transportes e Serviços e Serviços Públicos, nomeado(a) em 01/04/2016, Promoção em Razão de Tempo de Serviço, com 
acréscimo pecuniário de 5% (cinco por cento) sobre o seu salário base.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1087/2022
Publicação Nº 3868186

PORTARIA Nº 1087 DE 29 DE ABRIL DE 2022

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o parágrafo § 2º do art. 14º e parágrafo § 3º do art. 15º da Lei Complementar nº 
03/2010.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir de Abril/2022, ao(a) Sr(a). EMERSON CLAUDEMIR RUBIK, matricula nº 9364, Agente de Trânsito, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços e Serviços Públicos, nomeado(a) em 01/04/2016, Promoção em Razão de Tempo de 
Serviço, com acréscimo pecuniário de 5% (cinco por cento) sobre o seu salário base.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1089/2022
Publicação Nº 3868203

PORTARIA Nº 1089 DE 29 DE ABRIL DE 2022

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município, de acordo com o parágrafo § 2º do art. 14º e parágrafo § 3º do art. 15º da Lei Complementar nº 
03/2010.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir de Abril/2022, ao(a) Sr(a). PAULO ROBERTO MACHADO, matricula nº 2147, Assistente de Manutenção e Con-
servação II, lotado(a) na Secretaria Municipal de Obras Transportes e Serviços e Serviços Públicos, nomeado(a) em 05/04/2004, Promoção 
em Razão de Tempo de Serviço, com acréscimo pecuniário de 5% (cinco por cento) sobre o seu salário base.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1090/2022
Publicação Nº 3868207

PORTARIA Nº 1090 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de Abril/2022, ao(a) Sr(a). BENTA MARIA MACHADO, matricula nº 165, Professor Nível III , nomeado(a) 
em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-25” para a letra “M-26”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 1091/2022
Publicação Nº 3868218

PORTARIA Nº 1091 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de Abril/2022, ao(a) Sr(a). BENTA ZUNINO DEMOS, matricula nº 8195, Professor Nível III, nomeado(a) 
em 17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-06” para a letra “M-07”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1092/2022
Publicação Nº 3868234

PORTARIA Nº 1092 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). CARLA MAGDA DA SILVA VENZON, matrícula nº 440, Professor Nível III, 
nomeado(a) em 03/02/1992, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-26” para a letra “M-27”, com percentual 
de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1093/2022
Publicação Nº 3868237

PORTARIA Nº 1093 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). CHAIANE EVARISTO, matrícula nº 8194, Professor Nível I, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-7” para a letra “M-8”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1094/2022
Publicação Nº 3868243

PORTARIA Nº 1094 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). CLAUDIA MARIA SOUZA, matrícula nº 166 Professor Nível III, nomeado(a) 
em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 1095/2022
Publicação Nº 3868248

PORTARIA Nº 1095 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). DANIELLI CAMARGO, matrícula nº 8189, Professor Nível I, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-6” para a letra “M-7”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1096/2022
Publicação Nº 3868250

PORTARIA Nº 1096 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). DIGILAINI MACHADO DOS SANTOS, matrícula nº 2984, Professor Nível III, 
nomeado(a) em 13/02/2006, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-14” para a letra “M-15”, com percentual 
de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1097/2022
Publicação Nº 3868252

PORTARIA Nº 1097 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). GENI REGINA DA SILVA, matrícula nº 183, Professor Nível III, nomeado(a) 
em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1098/2022
Publicação Nº 3868254

PORTARIA Nº 1098 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). GIANE CARLA ARGENTON HERMANS, matrícula nº 8196, Professor Nível I, 
nomeado(a) em 17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-7” para a letra “M-8”, com percentual de 
1,5% (um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 1099/2022
Publicação Nº 3868257

PORTARIA Nº 1099 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). JONAS FELISBERTO, matrícula nº 7357, Professor Nível II, nomeado(a) em 
01/08/2011, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-8” para a letra “M-9”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1100/2022
Publicação Nº 3868261

PORTARIA Nº 1100 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). LEOMAR PEDRO ABELINO, matrícula nº 173, Professor Nível III, nomeado(a) 
em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1101/2022
Publicação Nº 3868263

PORTARIA Nº 1101 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). LETICIA MELO, matrícula nº 8197, Professor Nível I, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-6” para a letra “M-7”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1102/2022
Publicação Nº 3868269

PORTARIA Nº 1102 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). LIDIANE CRISTINA DE AMORIM, matrícula nº 171, Professor Nível II, nome-
ado(a) em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% 
(um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
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ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1103/2022
Publicação Nº 3868272

PORTARIA Nº 1103 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). LUCILENE LAIR DE ESPINDULA, matrícula nº 2022, Professor Nível III, no-
meado(a) em 02/04/2004, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-15” para a letra “M-16”, com percentual de 
1,5% (um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1104/2022
Publicação Nº 3868300

PORTARIA Nº 1104 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). MARIA DARCI ALVES, matrícula nº 170, Professor Nível III, nomeado(a) em 
01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1105/2022
Publicação Nº 3868310

PORTARIA Nº 1105 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). MARIA MEDIANEIRA SEVERO, matrícula nº 8572, Professor Nível I, nome-
ado(a) em 07/04/2014, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-5” para a letra “M-6”, com percentual de 1,5% 
(um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1106/2022
Publicação Nº 3868317

PORTARIA Nº 1106 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). MIRTES APARECIDA VANELLI REBELO, matrícula nº 189, Professor Nível III, 
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nomeado(a) em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-25” para a letra “M-26”, com percentual 
de 1,5% (um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1107/2022
Publicação Nº 3868355

PORTARIA Nº 1107 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). REGINA LOURDES DE MELO, matrícula nº 8191, Professor Nível I, nomea-
do(a) em 17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-6” para a letra “M-7”, com percentual de 1,5% 
(um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1108/2022
Publicação Nº 3868391

PORTARIA Nº 1108 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). ROSIMERE CRISTINA FURTADO, matrícula nº 185, Professor Nível I, nomea-
do(a) em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% 
(um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1109/2022
Publicação Nº 3868440

PORTARIA Nº 1109 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). SANDRA MAURICIO MARTINS, matrícula nº 194, Professor Nível III, nomea-
do(a) em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% 
(um vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal
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PORTARIA 1110/2022
Publicação Nº 3868445

PORTARIA Nº 1110 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). SANDRA SANTOS, matrícula nº 8198, Professor Nível I, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-7” para a letra “M-8”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1111/2022
Publicação Nº 3868447

PORTARIA Nº 1111 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). SIMONE ROSA, matrícula nº 193, Professor Nível III, nomeado(a) em 
01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1112/2022
Publicação Nº 3868450

PORTARIA Nº 1112 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). TATIANI DE SOUZA, matrícula nº 8192, Professor Nível II, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-7” para a letra “M-8”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1113/2022
Publicação Nº 3868451

PORTARIA Nº 1113 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). VALESIA SIMAS FURTADO, matrícula nº 187, Professor Nível III, nomeado(a) 
em 01/03/1995, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-24” para a letra “M-25”, com percentual de 1,5% (um 
vírgula cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
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ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1114/2022
Publicação Nº 3868454

PORTARIA Nº 1114 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

ELOI MARIANO ROCHA, Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o Artigo 37 da Lei Complementar nº 41/2015.
RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER a partir do mês de abril/2022, ao(a) Sr(a). VERA LUCIA LINHARES, matrícula nº 8193, Professor Nível I, nomeado(a) em 
17/04/2013, progressão funcional horizontal por tempo de serviço, da Letra “M-6” para a letra “M-7”, com percentual de 1,5% (um vírgula 
cinco por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

ELOI MARIANO ROCHA
Prefeito Municipal

PORTARIA 1115/2022
Publicação Nº 3868524

PORTARIA Nº 1115 DE ABRIL DE 2022.

VILSON JOSÉ PORCINCULA, Secretário Municipal de Saúde de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. MARIZIA PALMIRA AMARAL LIMA, matrícula nº 7877, ocupante do 
cargo de Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 16/04/2022 a 30/04/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 16/04/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

VILSON JOSÉ PORCINCULA
Secretário de Saúde

PORTARIA 1116/2022
Publicação Nº 3868596

PORTARIA Nº 1116 DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DEISE JULIANA SILVEIRA, Secretária Municipal de Educação de Tijucas de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, que lhe confere 
o §1º, do art. 14-A e inciso I do art. 93, todos da Lei Orgânica do Município de Tijucas c/c Decreto Municipal nº 81, de 18 de Outubro de 
2005, e demais disposições e legais.

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde a servidora Sra. FRANCINE DOS SANTOS, matrícula nº 7870, ocupante do cargo de 
Professor Nível II, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 16/05/2022 a 13/08/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 13/08/2022, revogadas as disposições em 
contrário.

DEISE JULIANA SILVEIRA
Secretária de Educação
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/SAMAE/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/SAMAE/2022
Publicação Nº 3869136

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 290766A5EB6E1F83F9ED9F6A5C1323F7D439CCE4
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIJUCAS
SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, inscrito sob o CNPJ nº 02.396.675/0001-27, com sede na Av. Hercílio Luz, 465, 
Centro, Tijucas SC, CEP 88.200-000 de conformidade com a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, comunica que dispensou o Processo Licitatório conforme:
Processo Licitatório nº 018/SAMAE/2022
Dispensa de Licitação nº 008/SAMAE/2022
Objeto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Locação de Caminhão Guindaste do Tipo Munck (incluindo motorista, abasteci-
mento e manutenção) para o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, do município de Tijucas/SC.
Contratado: MSE MONSTAGENS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Valor: R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais).
Amparo Legal: Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e Parecer Jurídico Favorável nº 058/2022/PGM.
Luiz Rogério da Silva – PRESIDENTE DO SAMAE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/PMT/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 002/PMT/2022
Publicação Nº 3869194

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 828199A2E2F6BBD581F99E9241DB4B423A68B996
 MUNICÍPIO DE TIJUCAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/PMT/2022
CHAMADA PUBLICA 002/PMT/2022

A Prefeitura Municipal de Tijucas torna público o edital de Chamada Pública n° 002/PMT/2022, para Credenciamento e seleção para habi-
litação de entidades filantrópicas sem fins lucrativas e caso não acorram entidades filantrópicas interessadas, do cidadão comum pessoa 
física ou jurídica, consistente em espaços (barracas) para venda de bebidas em geral e alimentos (churrasco, pastel, cahorro quente e 
pinhão), durante o evento promovido pela Administração Municipal, através das secretarias de Cultura, Juventude e Turismo e Agricultura, 
Pesca e Meio Ambiente, denominado FESTA DO TRABALHADOR RURAL, que ocorrerá entre os dias 13, 14 e 15 de maio de 2022, na área 
rural do município de Tijucas, mais precisamente entre o entroncamento das localidades do Campo Novo e Oliveira, nas proximidades do 
Restaurante do Titen.

Os interessados deverão apresentar a documentação de habilitação e proposta exigida em envelopes separados fechados dirigidos ao Setor 
de Licitações, a partir do dia 06 de maio de 2022, até disposição em sentido contrário a ser determinada pela autoridade competente, ás 
09h00, na Prefeitura Municipal de Tijucas, nº 01, bairro Centro, Município de Tijucas/SC.

Local para obtenção do Edital: O Edital e inteiro teor está à disposição dos interessados no Setor de Licitações, situada na Rua Coronel 
Buchelle, nº 01, bairro Centro, Município de Tijucas/SC, 01, Centro, Tijucas – SC e no e no site www.tijucas.sc.gov.br.
ELOI MARIANO ROCHA – PREFEITO MUNICIPAL
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Timbó

prefeitura

EXTRATO CONTRATO 39.2022 FMS
Publicação Nº 3870391

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2022
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
CONTRATADA: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de dosimetria de radiação e a concessão do direito de uso de 5 porta dosímetros (4 usuários e 1 padrão), 
acompanhados dos respectivos dosímetros termoluminescentes, lif (tld-100) e caso4:dy, ou dosímetros oticamente estimulado, inlight®, 
compostos por um conjunto de quatro elementos sensíveis e um porta dosímetro contendo filtros, doravante designados monitores com 
envio dos dosímetros via correio.
VALOR TOTAL: R$ 1.314,00 (um mil e trezentos e quatorze reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2022.

ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social

EXTRATO CONTRATO 43.2022 FMDE
Publicação Nº 3870574

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2022
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC, através do Fundo Municipal de Educação – FMDE.
CONTRATADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
OBJETO: Realização do Projeto Maker Star Kids voltado aos alunos do 6º ano do ensino fundamental da rede pública municipal, tudo de 
conformidade com o Edital de Dispensa nº 08/2022, proposta/orçamento, demais anexos e o presente instrumento.
VALOR: R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/04/2022 a 31/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2022.

ALFROH POSTAI
Secretário Municipal de Educação

EXTRATO CONTRATO 50.2022 FCT
Publicação Nº 3870578

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2022 FCT
CONTRATANTE: Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
CONTRATADO: SENAC – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL.
OBJETO: Contratação do “SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial”, CNPJ nº 03.603.739/0001-86, sediada na rua Felipe 
Schmidt, nº 785, 6º e 7º andares, cep 88010-001, Centro, Florianópolis, SC para “desenvolvimento de conceito e gastronomia da festa do 
imigrante 2022.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.

JARBAS DALLABRIDA
Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó
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EXTRATO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 19-02.2022 - IDP CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E 
TERRAPLENAGEM

Publicação Nº 3870210

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE
EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO CREDENCIAMENTO Nº 19-02/2022
CREDENCIAMENTO Nº 19/2020.
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Agrícola, através da Secretaria de Planejamento, 
Trânsito e Meio Ambiente e através do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
CONTRATADO: IDP CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de assentamento e reposição de pavimentos em paralelepí-
pedos, paver, lajotas e/ou materiais similares em vias, espaços e locais públicos danificados pelos consertos de vazamentos, para realização 
de manutenções e revitalizações de espaços públicos, sendo respeitados os projetos construtivos, tudo conforme o Edital de Credenciamen-
to nº 19/2020.
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2022.
PRAZO: 26/04/2022 até 11/03/2023.

ADILSON MESCH
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola
BRUNA DE ANDRADE
Secretaria Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio ambiente, Indústria, Comércio e Serviços
DIEGO ZATELLI
Diretor Presidente (substituto) do Serviço Autônomo Municipal de Águas e Esgoto - SAMAE

EXTRATO CONTRATO N.º 44.2022 PMT
Publicação Nº 3870236

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2022
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
CONTRATADO: ARGOS LTDA.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Item 1.
VALOR: R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos e reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO CONTRATO N.º 45.2022 PMT
Publicação Nº 3870271

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2021
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
CONTRATADO: DIMÁQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
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do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Itens 2 e 4.
VALOR: R$ 110.150,00 (cento e dez mil, cento e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO CONTRATO N.º 46.2022 PMT
Publicação Nº 3870275

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
CONTRATADO: JS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Itens 3 e 5.
VALOR: R$ 50.323,33 (cinquenta mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e três centavos).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO CONTRATO N.º 47.2022 PMT
Publicação Nº 3870282

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022.
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícola.
CONTRATADO: CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Item 6.
VALOR: R$ 69.935,00 (sessenta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO CONTRATO N.º 48.2022 PMT
Publicação Nº 3870288

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2022.
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas.
CONTRATADO: ANDREIA BASSORICI.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Item 7.
VALOR: R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO CONTRATO N.º 49.2022 PMT
Publicação Nº 3870297

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022.
CONTRATANTE: Município de Timbó/SC através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas.
CONTRATADO: CASA DO PICA-PAU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
OBJETO: Aquisição e fornecimento de máquinas e implementos agrícolas novos (sem marcas de uso), conforme especificado no anexo I 
do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022, relacionado ao contrato de repasse nº 890057/2019, firmado com a União Federal, por meio 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do programa de fomento ao setor agropecuário - investimento, de acordo 
com as especificações/quantidades/formas estabelecidas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2022 e demais formas, condições, 
obrigações, responsabilidades e disposições estabelecidas no edital, anexos e no instrumento. Item 8.
VALOR: R$ 45.785,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 28/04/2023.

ADILSON MESCH
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRÍCOLA

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 89.2021 FCT
Publicação Nº 3870588

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 89/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 FCT
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó.
AUTORIZADO: SERCAL ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº. 89/2021, alterando a data de término dos prazos 
de execução e vigência, respectivamente para as seguintes datas:
a) Quanto a execução, para a data de 30/06/2022.
b) Quanto a vigência, para a data de 30/06/2023.
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2022.

JARBAS DALLABRIDA
Diretor Presidente da FCT, em exercício

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 39.2021 TIMBOPREV
Publicação Nº 3870443

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBÓ - TIMBOPREV
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 39/2021
CONTRATANTE: Município de Timbó, através do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Timbó - TIMBOPREV.
CONTRATADO: SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na Cláusula Primeira do Contrato Administrativo nº 39/2021 até 29/04/2023 e reajuste no per-
centual correspondente ao índice IPCA (divulgado pelo IBGE) acumulado no período contratual, sendo devido a CONTRATADA a partir de 
30/04/2022, momento que finda o ciclo de 12 meses do referido contrato.
DATA DA ASSINATURA: 19/04/2022.

CARMELINDE BRANDT
Diretora Administrativo-Financeira do TIMBOPREV

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13-02.2022 PMT - EDUARDO 
ANASTASIO

Publicação Nº 3870120

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13-02/2022
CREDENCIAMENTO Nº 13/2021
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração..
AUTORIZADO: EDUARDO ANASTASIO 08961815962.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato de Credenciamento nº 13-02/2022 por 12 meses, conforme a prorrogação do prazo 
de vigência do referido Edital de Credenciamento nº 13/2021, ou seja, até 08/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13-05.2021 PMT - JAIME 
RIBEIRO LUIZ

Publicação Nº 3870150

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13-05/2021
CREDENCIAMENTO Nº 13/2021
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração..
AUTORIZADO: JAIME RIBEIRO LUIZ 78923441953.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato de Credenciamento nº 13-05/2021 por 12 meses, conforme a prorrogação do prazo 
de vigência do referido Edital de Credenciamento nº 13/2021, ou seja, até 08/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13-07.2021 PMT - GRANDIS
Publicação Nº 3870172

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13-07/2021
CREDENCIAMENTO Nº 13/2021
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração..
AUTORIZADO: GRANDIS SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato de Credenciamento nº 13-07/2021 por 12 meses, conforme a prorrogação do prazo 
de vigência do referido Edital de Credenciamento nº 13/2021, ou seja, até 08/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.
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MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13-08.2021 PMT - MOACIR 
REBLIN

Publicação Nº 3870190

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13-08/2021
CREDENCIAMENTO Nº 13/2021
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração..
AUTORIZADO: MOACIR REBLIN 07524837909 (MEI).
OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do Contrato de Credenciamento nº 13-08/2021 por 12 meses, conforme a prorrogação do prazo 
de vigência do referido Edital de Credenciamento nº 13/2021, ou seja, até 08/04/2023.
DATA DA ASSINATURA: 07/04/2022.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração.

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 102.2021 FMS - DBM
Publicação Nº 3870412

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 102/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 11/2021 FMS
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Saúde.
AUTORIZADO: DBM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Acréscimo no valor da Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 102/2021 FMS, considerando a referida manifestação, 
quanto a acréscimos e supressões, ficam alterados da seguinte forma:
A) ACRÉSCIMO no valor de R$ 23.242,03 (vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e três centavos), equivalente a 5,82% do valor 
original do contrato;
DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022.

ALFREDO JOÃO BERRI
Secretário de Saúde e Assistência Social

EXTRATO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 107.04-2019 PMT - BRADESCO
Publicação Nº 3870309

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 107-04/2019
CREDENCIAMENTO Nº 107/2016
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
AUTORIZADO: BANCO BRADESCO S/A.
OBJETO: O prazo de execução/vigência previsto na Cláusula Décima Quinta do Contrato Administrativo nº 107-04/2019 fica suprimido o 
item de nº 02 do referido contrato de credenciamento, a conta da data de 07/04/2022.
DATA DA ASSINATURA: 04/04/2022

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 40-02.2021 PMT - PP 40.2021 - POSTO SAUBER
Publicação Nº 3870335

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 40-02/2021 PMT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2021
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
CONTRATADO: AUTO POSTO SAUBER LTDA.
OBJETO: Reequilíbrio do item nº 04 (GASOLINA COMUM - PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) con-
forme tabela abaixo:

Item Descrição Valor Unitário Registra-
do (R$)

Variação percentual 
(%)

Valor calculado pela 
prefeitura (R$)

Valor proposto pela 
contratada (R$)

04 GASOLINA COMUM 6,21 8,35 6,729 6,790

DATA DA ASSINATURA: 26/04/2022

ADILSON MESCH
Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas
ALFROH POSTAI
Secretário Municipal de Educação
BRUNA DE ANDRADE
Secretária Municipal de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços
FÁBIO MELERE
Coordenador da Defesa Civil
DIEGO ZATELLI
Diretor Presidente SAMAE
JARBAS DALLABRIDA
Diretor Presidente FCT
MARCIO ELISIO
Diretor Presidente FME
ALFREDO JOÃO BERRI
Fundo Municipal de Assistência Social

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO Nº 55-01.2021 PMT - AUTO POSTO SAUBER
Publicação Nº 3870340

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 55-01/2021 PMT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021
CONTRATANTE: Município de Timbó, através da Secretaria da Fazenda e Administração.
CONTRATADO: AUTO POSTO SAUBER LTDA.
OBJETO: Reequilíbrio no valor unitário dos itens de nº 1.1 (GASOLINA ADITIVADA) e 2.1 (ÓLEO DIESEL S10), constante na Cláusula III da 
Ata de Registro de Preços e do Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 55/2021 PMT, a partir de 06/04/2022, fica reajustado, conforme 
indicado no Parecer Econômico Financeiro nº 028/2022 e limitados ao “Valor Unitário Atualizado - Calculo da pref. (R$)”, sem prejuízo do 
cumprimento, pela CONTRATADA, das demais condições e obrigações do Edital de Pregão Presencial nº 55/2021 PMT e respectiva Ata de 
Registro de Preços, mantendo desta forma, na íntegra, o equilíbrio econômico financeiro:

Lote Item Descrição Valor Unitário da 
Ata (R$)

Reajuste do merca-
do (%)

Valor Unitário Atu-
alizado - Cálculo da 
pref. (R$)

Valor proposto pela 
contratada (R$)

1 1.1 GASOLINA ADITI-
VADA 5,7680 8,04 6,232 6,990

2 2.1 ÓLEO DIESEL S10 5,0440 20,92 6,099 6,390

 DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração
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EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103.2021 FUMTRAN
Publicação Nº 3870566

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 103/2021
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através do Fundo Municipal de Trânsito.
AUTORIZADO: DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
OBJETO: Prorrogação do prazo previsto na cláusula primeira do Contrato Administrativo nº 103/2021 até a data de 30/06/2022.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.

BRUNA DE ANDRADE
Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços

EXTRATO VIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118.2017 PMT - COPY LINE
Publicação Nº 3870351

MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

VIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 118/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017
AUTORIZANTE: Município de Timbó, através da Secretaria de Fazenda e Administração.
AUTORIZADO: Copy Line Comércio e Serviços Ltda Epp.
OBJETO: Acréscimo no Contrato Administrativo nº 118/2017, bem como o item 2.2.2 do Anexo 1 do Edital de Pregão Presencial nº 50/2017 
PMT, acrescido de 02 (dois) EQUIPAMENTOS (impressoras) do TIPO 02, destinado ao exercício das atividades da secretaria da Saúde.
DATA DA ASSINATURA: 06/04/2022.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária de Fazenda e Administração
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Timbó Grande

prefeitura

DECRETO Nº 212, DE 13 DE ABRIL DE 2022 HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 004/2021 SED/COMED, QUE FIXA 
AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE TIMBÓ 
GRANDE

Publicação Nº 3871540

DECRETO Nº 212, DE 13 DE ABRIL DE 2022
HOMOLOGA A RESOLUÇÃO Nº 004/2021 SED/COMED, QUE FIXA AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS 
INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art.1º - Fica homologada a Resolução SED/COMED nº004/2021, de 22 de dezembro de 2021, do Conselho Municipal de Educação, a qual 
institui e orienta a implantação das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no município de Timbó Grande, a ser ob-
servada na organização de propostas pedagógicas das Instituições de Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Iniciais, que integram 
a Rede Municipal de Ensino.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontrada.

Timbó Grande/SC, 13 de abril de 2022.

VALDIR CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 213, DE 02 DE MAIO DE 2022 ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCAIS

Publicação Nº 3871580

DECRETO Nº 213, DE 02 DE MAIO DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Timbó Grande um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.000,00 (Qua-
torze mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias, conforme abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal 2291/2021, de 
11 de novembro de 2021 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022.

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Ação: 2.3 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Despesa 258: 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00 R$ 14.000,00

Art. 2º. O Crédito aberto por este decreto correrá, por conta anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentária no valor de 
R$ R$ 14.000,00(Quatorze mil reais).

Unidade Orçamentária: 2002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Ação: 2.3 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

Despesa 262: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 9.000,00
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Despesa 260: 3.3.93.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 5.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Timbó Grande/SC, 02 de maio de 2022.

VALDIR CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 214, DE 02 DE MAIO DE 2022 ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCAIS

Publicação Nº 3871587

DECRETO Nº 214, DE 02 DE MAIO DE 2022
ABRE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCAIS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Timbó Grande um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinq-en-
ta e quatro mil reais), para reforço das Dotações Orçamentárias, conforme abaixo, integrando tais procedimentos a Lei Municipal 2291/2021, 
de 11 de novembro de 2021 que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2022.

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, SANEAMENTO, OBRAS E SER-
VIÇOS

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviario
Programa: 20 - ESTRADAS VICINAIS
Ação: 2.9 - Manutenção da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos

Despesa 451: 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00 R$ 54.000,00

Art. 2º. O Crédito aberto por este decreto correrá, por conta anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentária no valor de 
R$ 54.000,00 (Cinq-enta e quatro mil reais)

Unidade Orçamentária: 2006 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, SANEAMENTO, OBRAS E SERVI-
ÇOS

Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviario
Programa: 20 - ESTRADAS VICINAIS
Ação: 2.9 - Manutenção da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos

Despesa 455: 4.4.90.00.00 – Aplicações Diretas
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 4.000,00

Despesa 450: 3.3.71.00.00 – Transferência a Consórcio mediante contrato de rateio
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 10.000,00

Despesa 456: 3.3.72.00.00 – Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 20.000,00

Despesa 460:
3.3.93.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação de Òrgãos, Fun-
dos
Fonte de recurso:1000 - Recursos Próprios - 0.1.00

R$ 20.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Timbó Grande/SC, 02 de maio de 2022

VALDIR CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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PORTARIA 146
Publicação Nº 3871235

PORTARIA Nº 146, 02 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre anulação da portaria 339/2014 de 31 de Novembro de 2014 que normatizava a concessão do benefício de aposentadoria ao 
servidor “VALDIR RIBEIRO DE FRANÇA” e a reintegração do mesmo nos quadros funcionais da Administração Direta.

O Prefeito do Município de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 103, inciso 
VIII, da Lei Orgânica do Município;

Considerando:

O princípio da autotutela da Administração de rever os seus atos e revogá-los, quando ilegais, nos termos das súmulas 346 e 473/STF;
O disposto no art. 6º da EC 41/03 e no artigo 34 da Lei nº 0716/2008 que rege a Previdência Municipal;
Art. 1º Anular a portaria 339/2014 de 01 de Novembro de 2014 que normatizava com equívoco a concessão do benefício de aposentadoria 
ao servidor VALDIR RIBEIRO DE FRANÇA efetivo no cargo de Fiscal de Rendas e Obras, lotado na Secretaria Municipal de Administração e 
Fazenda.

Art. 2º. Fica reintegrado ao serviço público municipal, o senhor VALDIR RIBEIRO DE FRANÇA, a partir desta data, até posterior deliberação.

§ 1º A reintegração dar-se-á no mesmo cargo para o qual o servidor referido foi concursado (Fiscal de Rendas e Obras), mantida a lotação 
perante a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

§ 2º Em face das disposições constantes neste artigo, a Autoridade Municipal competente deverá proceder às anotações funcionais cabíveis.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroagido a 1 de novembro de 2014, revogadas as disposições 
em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

Timbó Grande-SC, 02 de Maio de 2022.

Valdir Cardoso dos Santos
Prefeito Municipal

Adilson Wendt
Secretário de Administração e Fazenda

PORTARIA 147
Publicação Nº 3871269

PORTARIA Nº DP/147/2022

O Prefeito Municipal de Timbó Grande, Estado de Santa Catarina, VALDIR CARDOSO DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 103, Inciso, VIII e XI da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao Sr. Valdir Ribeiro de França, inscrito 
no CPF sob n. 422.217.069-00, servidor do Município de Timbó Grande, ocupante do cargo de FISCAL DE RENDAS E OBRAS, lotado na 
Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, matriculado sob o nº 30301, com provento integral sobre a última remuneração, com pa-
ridade, com fulcro nos requisitos ensejadores da redação do art. 6º da EC 41/03 e no artigo 35 da Lei nº 0716/2008 que rege a Previdência 
Municipal, por força do permissivo do artigo 10, § 7º c/c art. 36, II, da Emenda Constitucional n. 103/2019.
Art. 2º - As despesas correrão por conta do Fundo Municipal de Previdência Social, nos termos do art. 45 da Lei Municipal n. 0716/2008.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativo partir de 26/02/2019.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Timbó Grande, 02 de Maio de 2022.

valdir cardoso dos santos
Prefeito Municipal

ESTA PORTARIA FOI REGISTRADA NESTA SECRETARIA E PUBLICADA NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA DATA DE 02/05/2022.

Adilson wendt
Secretário de Administração e fAZENDA
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Três Barras

prefeitura

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 58/2022 - PMTB
Publicação Nº 3868031

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 49/2021
DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo Licitatório n° 72/2021
Modalidade: “Tomada de Preço nº 03/2021”
Termo Aditivo nº 58/2022
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR 
SHIMOGUIRI, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominado CONTRATANTE.
Contratada: CONSTRUTORA IC LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 85.248.920/0001-86, estabelecida na Rua 
Boleslau Polanski, nº 1170, Bairro João Paulo II, no Município de Três Barras – SC, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
ISRAEL NUNES CAVALHEIRO, portador da carteira de identidade civil RG nº 2.314.875, doravante denominado CONTRATADA.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra amparo legal na Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/1993, §1º do 
artigo 65 e artigos 54 a 80, bem como as condições dispostas no Procedimento Licitatório n° 72/2021, Edital “Tomada de Preço nº 03/2021”.
Objeto: Altera-se a Cláusula Quinta do Contrato Principal nº 49/2021, aditivando serviços e materiais necessários à conclusão dos serviços, 
num valor total de R$ 61.358,31 (sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária especifica do orçamento 
vigente da PREFEITURA MUNICIPAL, em dotações da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 20 de abril de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 59/2022 - PMTB
Publicação Nº 3868046

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 49/2021
DE COMPRA E VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo Licitatório n° 72/2021
Modalidade: “Tomada de Preço nº 03/2021”
Termo Aditivo nº 59/2022
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 
83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº. 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR 
SHIMOGUIRI, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante denominado CONTRATANTE.
Contratada: CONSTRUTORA IC LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 85.248.920/0001-86, estabelecida na Rua 
Boleslau Polanski, nº 1170, Bairro João Paulo II, no Município de Três Barras – SC, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
ISRAEL NUNES CAVALHEIRO, portador da carteira de identidade civil RG nº 2.314.875, doravante denominado CONTRATADA.
Base Legal: Este Instrumento Contratual encontra amparo legal na Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei 8.666/1993, §1º do 
artigo 65 e artigos 54 a 80, bem como as condições dispostas no Procedimento Licitatório n° 72/2021, Edital “Tomada de Preço nº 03/2021”.
Objeto: Altera-se a Cláusula Quinta do Contrato Principal nº 49/2021, suprimindo serviços e materiais não mais necessários à conclusão 
da obra, num valor total de R$ 7.095,72 (sete mil e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme documento elaborado pelo 
Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, anexo inseparável deste Instrumento de Aditivo.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 20 de abril de 2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 60/2022 - PMTB
Publicação Nº 3868060

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Procedimento Licitatório nº 75/2018
“Pregão Presencial nº 64/2018”
Termo Aditivo nº 60/2022
Contratante: O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS – SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n º 83.102.400/0001-35, 
com sede na Avenida Santa Catarina, n º 616, em Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, brasileiro, 
residente e domiciliado em Três Barras - SC, doravante denominado CONTRATANTE.
Contratada: Empresa LUPA SEGURANÇA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.546.164/0001-23, com sede 
na Rua Mal Deodoro, nº 1.076, Jardim Itália, cidade de Chapecó - SC, CEP 89.802-141, Telefone: 49 3323-8185, por seu representante legal 
o Sr. MARCELO ROQUE VENDRUSCOLO, doravante denominada de CONTRATADA.
Base Legal: A assinatura do presente termo está amparada pelo artigo 57 da Lei n° 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
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alterada pela Lei n° 8.883/1994, bem como Cláusula Nona do Contrato Original.
Objeto: Altera-se a Cláusula Terceira, 3.1 do Contrato Principal nº. 14/2019, adicionando três pontos de alarme, conforme segue:
LOCAL EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
1. PRÉDIO ALUGADO Peres: Avenida Rigesa n 2588 • 01 central microprocessada 32 setores individuais, trafo, filtro de linha;

• 01 teclado 32 setores
• 01 caixa universal
• 01 trafo 12 WTS
• 01 sirene
• 01 bateria
• Fio CCI 02 pares
• 32 sensores infravermelho passivo PET interno
• Demais materiais necessários para instalação dos equipamentos.

2. SECRETARIA DE Obras: XV de novembro s/n centro

3. almoxarifado de arquivos - Emiliano uba s/n centro

Vigência: – O presente Instrumento Contratual terá sua vigência iniciando-se em 01 de maio de 2022 com término em 31 de dezembro de 
2022.
Valor: O Valor do presente Termo Aditivo será de até R$ 5.531,76 (cinco mil e quinhentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).
Previsão Orçamentária: As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária especificas do orçamento 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI
PREFEITO MUNICIPAL
Três Barras – SC, 29 de abril de 2022.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022 - PMTB
Publicação Nº 3867886

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 07/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS-SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS DE TRÊS BARRAS – APAE, PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES. (Lei Municipal nº 3.578/2022).

Pelo presente termo de TERMO DE COLABORAÇÃO, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 616, Centro de 
Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. Luiz Divonsir Shimoguiri, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante 
denominado de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TRÊS 
BARRAS – APAE, Entidade Assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.529.305/0001-12, estabelecida à Avenida Rigesa, nº 1310, 
km 02, nesta cidade, neste ato representado por seu Sr. HERBERT HOFFMANN, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 529.734.179-
53, residente e domiciliado na Avenida Rigesa, nº 2433, Bairro Km 02, cidade de Três Barras – SC, doravante denominado ORGANIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as seguintes condições estabelecidas nas cláu-
sulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL:
1.1 – Este TERMO DE COLABORAÇÃO encontra amparo legal no Disposto na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2001, nas cor-
respondentes: Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 3.578 de 19 de 
abril de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1 – O presente TERMO DE COLABORAÇÃO, decorrente de dispensa de chamamento público disposto no art. 30, inciso VI da Lei Federal 
nº 13.019/2014, tem por objeto o repasse financeiro para cobrir despesas com material, serviços e outras despesas que concorram para a 
manutenção de suas das atividades, conforme as disposições do Art. 1° da Lei Municipal nº 3.578 de 19 de abril de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS.
3.1 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o valor global de R$ 55.000,00 (cinquenta 
e cinco mil reais), em duas parcelas iguais, sendo: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), em até dois dias úteis, após a assi-
natura desse Termo e R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), em até 30 (trinta) dias após o recebimento da primeira parcela.

CLÁUSULA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS:
4.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária especifica da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
5.1 – A prestação de contas dos Recursos financeiros de que a trata o presente Termo de Colaboração, será elaborada de acordo com as 
normas contábeis, dentro do prazo de 90 (noventa) dias do recebimento de cada parcela, de acordo com as disposições do §2º do Art. 4º 
da Lei Municipal nº 3.578 de 19 de abril de 2022.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES.
6.1 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL se compromete a:
a) Repassar os valores solicitados, existindo disponibilidade orçamentária;
b) Supervisionar a execução do presente Termo de Colaboração, através da Secretaria Municipal de Saúde.
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6.2 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete a:
a) Utilizar os recursos financeiros deste Termo de Colaboração, em conformidade com a Cláusula Segunda, ou seja, para manutenção e 
custeio da Entidade;
b) Apresentar ao Município, no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento da parcela, prestação de contas e relatório acerca da aplicação 
dos recursos financeiros repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
7.1 – O presente TERMO DE COLABORAÇÃO terá validade com início em 28 de abril de 2022 e previsão de término em 27 de julho de 2022, 
prazo máximo para prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
8.1 – O Presente Termo de Colaboração ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas, 
principalmente pela não prestação de contas, ficando ainda possível a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO, caso fique apurada irregula-
ridades na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, quanto ao uso de recursos.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
9.1 – Fica ainda, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, liberada de quaisquer ônus, decorrentes do presente Termo de Colaboração, 
principalmente de quaisquer encargos sociais, trabalhistas e outros emolumentos, que não, exclusivamente, o repasse dos recursos firma-
dos, salientando que na omissão do Termo de Colaboração, as partes de comum acordo devem resolver a pendência, sempre em benefício 
do erário Municipal.
9.2 – As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Canoinhas-SC, para dirimir as dúvidas que porventura venham a existir no 
decorrer do presente Termo de Colaboração.
9.3 – E por assim estarem acordados, firmam o presente Termo de Colaboração em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 
testemunhas.

Três Barras – SC, em 28 de abril de 2022.

Luiz Divonsir Shimoguiri
Prefeito Municipal
Administração Pública Municipal

Herbert Hoffmann
Presidente
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Barras – APAE
CNPJ nº 83.529.305/0001-12
Contratada

Dr. Antônio Eduardo Martins Weinfurter
Procurador Municipal
Testemunhas:

01 – Cristian Roberto Todt 02 – Clayton Fabian Marinho

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022 - FMS
Publicação Nº 3867892

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS-SC E A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER 
DE CANOINHAS - SC, PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES. (Lei Municipal nº 3.575/2022).

Pelo presente termo de TERMO DE COLABORAÇÃO, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, Estado de Santa Catarina, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 83.102.400/0001-35, com sede na Avenida Santa Catarina, nº 616, Centro de 
Três Barras – SC, por seu Prefeito Municipal o Sr. Luiz Divonsir Shimoguiri, brasileiro, residente e domiciliado em Três Barras – SC, doravante 
denominado de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, e de outro lado a REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE CANOINHAS - SC, 
entidade privada de atenção à saúde humana, inscrita no CNPJ nº 83.786.400/0001-00, estabelecida à Rua Nery Waltrick, nº 690, Bairro: 
Boa Vista, cidade de Canoinhas – SC, neste ato representado pela Sra. Neide Teresinha Rodrigues Bosse, brasileira, presidente da institui-
ção, inscrita no CPF nº 605.753.449-20, RG 1.369.997, residente à Rua Paulo Ritzmann, nº 99, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as seguintes condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL:
1.1 – Este TERMO DE COLABORAÇÃO encontra amparo legal no Disposto na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2001, nas cor-
respondentes: Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei Municipal nº 3.575 de 12 de 
abril de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
2.1 – O presente TERMO DE COLABORAÇÃO, decorrente de dispensa de chamamento público disposto no art. 30, inciso VI da Lei Federal 
nº 13.019/2014, tem por objeto o repasse financeiro para cobrir despesas com material, serviços e outras despesas que concorram para a 
manutenção de suas das atividades, conforme as disposições do Art. 1° da Lei Municipal nº 3.575 de 12 de abril de 2022.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DOS RECURSOS:
3.1 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o valor global de R$ 25.000,00 (cinquenta 
e cinco mil reais), em duas parcelas iguais, sendo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em até dois dias úteis, após a assinatura 
desse Termo e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em até 30 (trinta) dias após o recebimento da primeira parcela.

CLÁUSULA QUARTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS:
4.1 – As despesas decorrentes do presente Contrato ficam vinculadas à previsão orçamentária especifica do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
5.1 – A prestação de contas dos Recursos financeiros de que a trata o presente Termo de Colaboração, será elaborada de acordo com as 
normas contábeis, dentro do prazo de 90 (noventa) dias do recebimento de cada parcela, de acordo com as disposições do §2º do Art. 4º 
da Lei Municipal nº 3.575 de 12 de abril de 2022.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES:
6.1 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL se compromete a:
a) Repassar os valores solicitados, existindo disponibilidade orçamentária;
b) Supervisionar a execução do presente Termo de Colaboração, através da Secretaria Municipal de Saúde.
6.2 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete a:
a) Utilizar os recursos financeiros deste Termo de Colaboração, em conformidade com a Cláusula Segunda, ou seja, para manutenção e 
custeio da Entidade;
b) Apresentar ao Município, no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento da parcela, prestação de contas e relatório acerca da aplicação 
dos recursos financeiros repassados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:
7.1 – O presente TERMO DE COLABORAÇÃO terá validade com início em 28 de abril de 2022 e previsão de término em 27 de julho de 2022, 
prazo máximo para prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:
8.1 – O Presente Termo de Colaboração ficará rescindido, de pleno direito, por inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas, 
principalmente pela não prestação de contas, ficando ainda possível a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO, caso fique apurada irregula-
ridades na ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, quanto ao uso de recursos.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
9.1 – Fica ainda, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL liberada de quaisquer ônus, decorrentes do presente Termo de Colaboração, 
principalmente de quaisquer encargos sociais, trabalhistas e outros emolumentos, que não, exclusivamente, o repasse dos recursos firma-
dos, salientando que na omissão do Termo de Colaboração, as partes de comum acordo devem resolver a pendência, sempre em benefício 
do erário Municipal.
9.2 – As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Canoinhas-SC, para dirimir as dúvidas que porventura venham a existir no 
decorrer do presente Termo de Colaboração.
9.3 – E por assim estarem acordados, firmam o presente Termo de Colaboração em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 
testemunhas.

Três Barras – SC, em 28 de abril de 2022.

Luiz Divonsir Shimoguiri
Prefeito Municipal
Administração Pública Municipal

Neide Teresinha Rodrigues Bosse Presidente
Rede Feminina de Combate Ao Câncer
de Canoinhas – SC
CNPJ nº 83.786.400/0001-00
Organização da Sociedade Civil

Dr. Antônio Eduardo Martins Weinfurter
Procurador Municipal
Testemunhas:

01 – Cristian Roberto Todt 02 – Clayton Fabian Marinho
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Câmara muniCipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 0168/2022
Publicação Nº 3867955

DECRETO LEGISLATIVO Nº 0168/2022

APROVA AS CONTAS DO PREFEITO LUIZ DIVONSIR SHIMOGUIRI, DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS-SC, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 
2020.

A Presidente da Câmara de Vereadores de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em 
vigor, torna público que o Poder legislativo aprovou e ela promulga o seguinte:

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do Prefeito Luiz Divonsir Shimoguiri, do Município de Três Barras, Estado de Santa Catarina, referentes 
ao Exercício de 2020, de acordo com o Parecer prévio n. 236/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, exarado nos autos 
do Processo n. PCP 21/00167442, devendo o Executivo Municipal observar as restrições apontadas no referido parecer.

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

Câmara de Vereadores de Três Barras-SC, 3 de maio de 2022.

Este Decreto Legislativo foi registrado e publicado na Secretaria de Administração da Câmara na data supra e no Diário Oficial dos Municípios 
de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br na data de 4 de maio de 2022.

Joel Antonio Voigt
Gestor Legislativo e Contábil

Mara Carla Eufrasio Shimoguiri

PORTARIA Nº 0772/2022
Publicação Nº 3868030

PORTARIA Nº 0772/2022

MARA CARLA EUFRÁSIO SHIMOGUIRI
PRESIDENTA DA CÂMARA DE VEREADORES
TRÊS BARRAS - SC

RESOLVE:
CONCEDER, a partir do dia 9 de maio de 2022, o saldo em haver de 17 dias de férias ao servidor JOEL DA CRUZ, conforme Portaria n. 760, 
de 9 de fevereiro de 2022.

Câmara de Vereadores de Três Barras-SC, em 3 de maio de 2022.

A presente Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração da Câmara na data supra e no Diário Oficial dos Municípios de 
Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br na data de 4 de maio de 2022.

Joel Antonio Voigt
Gestor Legislativo e Contábil

Mara Carla Eufrasio Shimoguiri
Presidente
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Treviso

prefeitura

DECRETO Nº 304/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869065

DECRETO Nº 304/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022.

ALTERA SUPLENTE DA LETRA “a” DO ART. 1º DO DECRETO Nº 150/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe a Lei Municipal nº 928/2019, de 03 de dezem-
bro de 2019 e alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o suplente da letra “a” do Art. 1º do Decreto nº 150/2021, de 11 de fevereiro de 2021, deste Município, passando a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º (...)

a) Representantes da Secretaria de Assistência Social e Habitação:
Mirely Pagani Miguel - Titular
Crislei Getner Nava - Suplente

(...)

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

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

PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 02 de maio de 2022.

VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 02 de maio de 2022.

VALENTIM ANTONIO CIMOLIM
Vice-Prefeito

DECRETO Nº 305/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869159

DECRETO Nº 305/2022, DE 03 DE MAIO DE 2022.

ALTERA REPRESENTANTE DO INCISO ll DO ART. 1º DO DECRETO Nº 259/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei Municipal nº 111/1998, de 16 de dezembro 
de 1998, e o Decreto nº 252/2021, de 25 de março de 2021,

DECRETA:
Art. 1º. Fica alterado o representante do inciso ll do Art. 1º do Decreto nº 259/2021, de 01 de abril de 2021, deste Município, passando a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º (...)

ll - Crislei Getner Nava - Secretaria de Assistência Social e Habitação;

(...)

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
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PAÇO MUNICIPAL DELYRIO EGIDIO UBIALLI - TREVISO/SC
Em, 03 de maio de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 03 de maio de 2022.

VALENTIM ANTONIO CIMOLIM
Vice-Prefeito

EXTRATO PROCESSO 29-2022 BETHA SISTEMAS LTDA (EMERGENCIAL
Publicação Nº 3871442

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/22
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 29/22 HOMOLOGAÇÃO: 03/05/22
CONTRATADO: BETHA SISTEMAS LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO

OBJETO: Contratação emergencial da empresa BETHA SISTEMAS LTDA. CNPJ nº 00.456.865/0001-67, por Dispensa de Licitação com fulcro 
no Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, para fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública por até 180 dias.
VALOR DA DESPESA: O valor mensal a ser pago será de até R$ 22.813,83 (vinte e dois mil e oitocentos e treze reais e oitenta e três 
centavos), totalizando um valor global de até R$ 136.882,98 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito 
centavos).. Dotações: 10 (administração), 52 (Educação), 10 (Saúde), 2 (FUNTREV, 4 (Assistência Social) e 6 (SAMAE).
DATA: 03/05/22
VALERIO MORETTI - Prefeito Municipal

EXTRATO PROCESSO 29-22 DISPENSA 03-22 DISPENSA EMERGENCIAL SISTEMA BETHA
Publicação Nº 3867925

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO
PROCESSO Nº 29/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
AVISO DE DISPENSA

O Município de Treviso, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
torna público para o conhecimento dos interessados que dispensará licitação para contratação da empresa BETHA SISTEMAS LTDA. CNPJ nº 
00.456.865/0001-67, por Dispensa de Licitação com fulcro no Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, para fornecimento de licença de uso de aplicativos 
de gestão pública por até 180 dias. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TREVISO. CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA. VALOR 
ESTIMADO PARA CONTRAÇÃO: ATÉ R$ 136.882,98 (cento e trinta e seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). 
Treviso(SC), 29 de abril de 2022. VALERIO MORETTI, Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 207/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3869059

PORTARIA Nº 207/2022, DE 02 DE MAIO DE 2022.
CONCEDE FÉRIAS + PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR GUILHERME MEDEIROS HONORATO.

VALERIO MORETTI, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica 
do Município; Art. 129 e 130 da CLT e Art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 608/12 de 14 de março de 2012;

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder férias pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de maio de 2022, e pagamento de 1/3 de férias referente ao perí-
odo aquisitivo de 12 de junho de 2020 a 11 de junho de 2021, ao servidor GUILHERME MEDEIROS HONORATO, ocupante do emprego de 
ORIENTADOR PEDAGÓGICO.

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

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

Treviso/SC, 02 de maio de 2022.
VALERIO MORETTI
Prefeito

Cadastrado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de Administração e Finanças, em 02 de maio de 2022.

VALENTIM ANTONIO CIMOLIM
Vice-Prefeito
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Treze de Maio

prefeitura

DECRETO 57/2022
Publicação Nº 3868305

DECRETO N.º 057 DE 03 DE MAIO DE 2022.
Suspende aulas e transporte escolar e dá outras providências.

Considerando as chuvas ocorridas nos últimos dias, bem como as previsões de grande quantidade de chuvas para as próximas horas;

Considerando as orientações dos órgãos de Defesa Civil e outros, no sentido de cuidados pelo risco iminente de alagamentos e desloca-
mentos de terras;

O Excelentíssimo Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere com a Lei Orgânica 
do Município de Treze de Maio.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas, no dia 3 de maio de 2022, as aulas nas redes municipal e estadual de ensino, no município de Treze de Maio, 
ficando também suspenso o transporte escolar.

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

Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário.

Treze de Maio (SC), em 03 de maio de 2022.

Publicação: Publicado o presente Decreto nesta Secretaria, na data supra.

JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal

CAMILA NANDI ZANELA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL N°024/2022 NOVA DATA
Publicação Nº 3869513

 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL N°024/2022

O MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 82.928.672/0001-26, localizado 
na Avenida Sete de Setembro, 20, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JAILSOBARDINI, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e em conformidade com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e Leis Municipais: LC nº 319/1999 e suas 
alterações, LC 334/2000 e suas alterações, torna público que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL destinado a selecionar can-
didatos para contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em ESPECÍFICO 
DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, com vistas ao prosseguimento do calendário escolar de 2022, em consonância com a legislação 
municipal vigente e com o disposto neste Edital e demais normas atinentes.
1- DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
1.1 Esta chamada pública visa atender excepcional interesse público, pela oferta de serviços educacionais na rede municipal de ensino, haja 
vista que a realização do processo seletivo não supriu as vagas ofertadas.
Friza-se que é indispensável a contratação temporária para a oferta dos serviços educacionais.
2 – LOCAL, HORÁRIO E ESCOLHA DE VAGAS DA CHAMADA PÚBLICA
2.1 LOCAL:Rua Frederico Bez Fontana, 120, Centro, anexo ao Centro de Educação Municipal Nair Formentin Silva, Centro – Treze de Maio/
SC.
2.2 DATA: 06/05/2022
2.3 HORÁRIO: 8:30hàs 9:30h – entrega da documentação (Ficha de inscrição, Histórico Escolar, RG e CPF)
2.4 ESCOLHA DAS VAGAS: 10h do dia 03/05/2022, conforme classificação.

3 – DO QUADRO DE VAGAS
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CARGO ESCOLARIDADE
MÍNIMA REGIME JURÍDICO CARGA HORÁRIA VENCIMENTO VAGAS

Serviços Gerais/
Merendeira Alfabetizado Estatutário 40h R$ 1.371,41 01 + CR

4 – CRITÉRIOS A SEREM SEGUIDOS PARA A SELEÇÃO
4.1 Vagas Serviços Gerais/Merendeira:
a) maior nível de escolaridade
b) idade
c) sorteio
OBS. Os Candidatos devem apresentar documentos em original que comprovem as exigências para o cargo e para a seleção.

5 –DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os interessados devem apresentar a documentação no dia do chamamento que comprovem os itens citados nos critérios para seleção 
e habilitação para o cargo, conforme o disposto no quadro de vagas e no item critérios para seleção.
5.2 O presente chamamento público EMERGENCIAL destina-se à admissão em caráter temporário para suprir vagas não preenchidas no 
processo seletivo.
5.3 O regime de trabalho será de contrato temporário, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, podendo ser rescindindo 
nos termos da Legislação Municipal.
Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Treze de Maio (SC), 02 de maio de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

ANEXO I

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO:

• Identidade
• CPF
• Carteira de Trabalho
• Cadastro no PIS/PASEP
• Classificação Sanguínea
• Reservista Militar (sexo masculino)
• Carteira Nacional de Habilitação
• Certidão de Nascimento ou Casamento ou União Estável
• Comprovante de Residência
• Declaração Negativa de Bens em anexo ou a declaração do IRRF do ano
Anterior
• Se tiver filhos menores de 14 anos: trazer Certidão de Nascimento, CPF e o
RG
• Se tiver algum outro dependente que declarou ou para futura declaração de
IRRF, trazer Certidão de nascimento, CPF e RG dos dependentes e informar
grau de parentesco
• Certidão de Antecedente Criminal para Fins Empregatícios - www.jfsc.jus.br
• Certidão negativa expedida pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal
comprovando não estar condenado por sentença criminal transitada em
julgado
• Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão de
quitação eleitoral
• CARTEIRA DE REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL
• Diploma do Curso na área de formação
• Histórico Escolar
• Carteira de Habilitação da área profissional – se necessário
• Declaração de acúmulo de cargos
• Carteira de Vacinação Atualizada (com as doses do COVID em dia).

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CHAMADA PÚBLICA EMERGENCIAL

Dados do candidato:
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a) Nome completo: ___________________________________________
b) Data de Nascimento: _____/_____/________
c) RG.: _____________________________________________________
d) CPF: ____________________________________________________
e)Endereço:________________________________________________
f) Telefone para contato: ( ) __________________________________
h) Cargo pretendido: _________________________________________
i) Escolaridade: ______________________________________________

Treze de Maio, ____ de ______________ de 2022.

Assinatura do candidato

Assinatura do servidor SME

PORTARIA Nº 206/2022
Publicação Nº 3869943

PORTARIA Nº 206/2022
CONCEDE AUXILIO DOENÇA

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, 
inciso IX da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder Auxílio doença para a servidora a Sra. Fabiana Zanelato, matricula funcional nº 2633, no cargo de Auxiliar de Sala - ACT, 
a partir de 26 de Abril de 2022, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Treze de Maio, por ter sido apresentado atestado médico 
para encaminhamento ao INSS.

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

Registra-se e publica-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
26 de Abril de 2022.
Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 207/2022
Publicação Nº 3870281

PORTARIA Nº 207/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. JULIANA VIEIRA COELHO, para o cargo de Auxiliar de Sala – Grupo III – Transportes e Serviços Auxiliares - TSA, 
em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a partir de 
27/04/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal
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Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 208/2022
Publicação Nº 3870285

PORTARIA Nº 208/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. HAIURE RODRIGUES REZIN WINTERSCHEIDT, para o cargo de Auxiliar de Sala – Grupo III – Transportes e Serviços 
Auxiliares - TSA, em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
a partir de 27/04/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 209/2022
Publicação Nº 3870289

PORTARIA Nº 209/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. DANIELLE CANDIDO BURATO DE SOUZA, para o cargo de Auxiliar de Sala – Grupo III – Transportes e Serviços Au-
xiliares - TSA, em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
a partir de 27/04/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 210/2022
Publicação Nº 3870294

PORTARIA Nº 210/2022
EXONERAÇÃO

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - Fazer cessar a pedido os efeitos da Portaria nº 048/2022 de 01 de Fevereiro de 2022, que nomeou a Sra. GABRIELA ELIAS SABINO, 
matrícula funcional nº 2583, ao cargo de Auxiliar de Sala - ACT, a partir de 27/04/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e publica-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 211/2022
Publicação Nº 3870302

PORTARIA Nº 211/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. TATIANE DA COSTA VARELLA CARDOSO, para o cargo de Serviços Gerais/Merendeira – Grupo III – Transportes e 
Serviços Auxiliares - TSA, em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, a partir de 27/04/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 212/2022
Publicação Nº 3870308

 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 212/2022

REVOGA FUNÇÃO GRATIFICADA

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos 
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IX e XII da Lei Orgânica Municipal.
Resolve:
Artigo 1º - Revogar a Portaria nº 051/2013 de 01/03/2013 que designou o servidor o Sr. VALERIO MEDEIROS SERAFIM, matrícula funcional 
nº 358, para o desempenho da Função Gratificada Chefe de Equipe - Nível 01 – FG 05, anulando-se os efeitos de designação da mesma a 
partir de 01 de Abril de 2022.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
.

Prefeitura de Treze de Maio, 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação: Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 213/2022
Publicação Nº 3870319

 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 213/2022

REVOGA FUNÇÃO GRATIFICADA

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos 
IX e XII da Lei Orgânica Municipal.
Resolve:
Artigo 1º - Revogar a Portaria nº 050/2013 de 01/03/2013 que designou o servidor o Sr. VALDECIR LUCAS PACHECO, matrícula funcional 
nº 544, para o desempenho da Função Gratificada Chefe de Equipe - Nível 01 – FG 05, anulando-se os efeitos de designação da mesma a 
partir de 01 de Abril de 2022.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
.

Prefeitura de Treze de Maio, 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação: Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 214/2022
Publicação Nº 3870333

 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 214/2022

REVOGA FUNÇÃO GRATIFICADA

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos 
IX e XII da Lei Orgânica Municipal.
Resolve:
Artigo 1º - Revogar a Portaria nº 049/2013 de 01/03/2013 que designou o servidor o Sr. JARDEL SORATTO, matrícula funcional nº 1515, 
para o desempenho da Função Gratificada Chefe de Equipe - Nível 01 – FG 05, anulando-se os efeitos de designação da mesma a partir de 
01 de Abril de 2022.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
.
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Prefeitura de Treze de Maio, 27 de Abril de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação: Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 215/2022
Publicação Nº 3870343

 MUNICIPIO DE TREZE DE MAIO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA Nº 215/2022

REVOGA FUNÇÃO GRATIFICADA

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, incisos 
IX e XII da Lei Orgânica Municipal.
Resolve:
Artigo 1º - Revogar a Portaria nº 154/2021 de 01/04/2021 que designou o servidor o Sr. MARCIONEI MACHADO, matrícula funcional nº 
2116, para o desempenho da Função Gratificada Chefe de Equipe - Nível 01 – FG 05, anulando-se os efeitos de designação da mesma a 
partir de 01 de Abril de 2022.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
.

Prefeitura de Treze de Maio, 27 de Abril de 2022.
Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação: Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 217/2022
Publicação Nº 3870354

PORTARIA Nº 217/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:
Art. 1º - Nomear a Sra. OTILIA ROCHADEL NUNES DE CASTRO para o cargo de Professor Nível II, em caráter temporário, de acordo com a 
Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 02/05/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 02 de Maio de 2022.
Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 218/2022
Publicação Nº 3870446

PORTARIA Nº 218/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. JAINI MODOLON FRAGNANI, para o cargo de Auxiliar de Sala – Grupo III – Transportes e Serviços Auxiliares - TSA, 
em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a partir de 
02/05/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 02 de Maio de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 219/2022
Publicação Nº 3870449

PORTARIA Nº 219/2022

O Exmo. Senhor Jailso Bardini, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da Lei 
Orgânica Municipal.

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Sra. KATARYNE FRANCISCO DA SILVA, para o cargo de Auxiliar de Sala – Grupo III – Transportes e Serviços Auxiliares 
- TSA, em caráter temporário, de acordo com a Lei Nº 334/2000, art. 23, Inciso II, na carga horária de 30 (trinta) horas semanais, a partir 
de 02/05/2022 à 15/12/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se e Publica-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Treze de Maio,
em 02 de Maio de 2022.

Jailso Bardini
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicada nesta Secretaria na data Supra.

Camila Nandi Zanela
Secretaria de Administração e Finanças

PORTARIA Nº 220/2022
Publicação Nº 3870453

PORTARIA nº 220/2022

Prorroga as inscrições da Chamada Pública Emergencial 024/2022 para Secretaria de Educação deste município.

O Exmo. Senhor JAILSO BARDINI, Prefeito Municipal de Treze de Maio, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso IX da 
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Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º - PRORROGAR o item "2 - LOCAL, HORÁRIO E ESCOLHA DE VAGAS DA CHAMADA PÚBLICA" do Edital 024/2022, referente chamada 
pública emergencial para contratação de pessoal por prazo determinado para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação, 
ao que passará a constar da seguinte forma:

"2.1 LOCAL: Rua Frederico Bez Fontana, 120, Centro, anexo ao Centro de Educação Municipal
Nair Formentin Silva, Centro – Treze de Maio/SC.
2.2 DATA: 06/05/2022
2.3 HORÁRIO: 8:30h às 9:30h – entrega da documentação (Ficha de inscrição, Histórico Escolar,
RG e CPF)
2.4 ESCOLHA DAS VAGAS: 10h do dia 06/05/2022, conforme classificação".

Art. 2º - A alteração do artigo anterior dá-se em razão dos alertas e emitidos e notificados pela Defesa Civil, por decorrência do volume de 
chuvas previstas para os próximos dias.

Art. 4º - Esta Portaria passa a vigorar na data de sua publicação.

Treze de Maio/SC, 03 de maio de 2022.

JAILSO BARDINI
Prefeito Municipal

Publicação:
Publicado nesta Secretaria na data supra.

CAMILA NANDI ZANELA
Secretária de Administração e Finanças
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Treze Tílias

prefeitura

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 43/2022 EDITAL 15/2022
Publicação Nº 3870881

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO 43/2022
PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 43/2022 EDITAL 15/2022

Rudi Ohlweiler, Prefeito, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
Comissão de Licitações E Depto Jurídico, resolve.
HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo nº 43/2022
b) Pregão Presencial nº 15/2022 – PP
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS
d) Data da Homologação: 04/05/2022
e) A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recapagem, recauchutagem e vulca-
nização de pneus para os automóveis e máquinas das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Treze Tílias, em conformidade com 
as especificações do Anexo I do edital.
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação)

FORNECEDORES E ITENS Valor total do item
104280 – FM PNEUS LTDA R$ 447.455,00

Treze Tílias/SC, dias 03 de maio de 2022.

Rudi Ohlweiler
Prefeito

PORTARIA Nº 073/22
Publicação Nº 3871154

PORTARIA Nº 072/22 DE 25 DE ABRIL DE 2022

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto nos artigos 
13 a 17 da Lei Orgânica Municipal, artigos 7 a 20 da Lei Complementar nº 40/2011 e, ainda, nos demais termos da Legislação correlata:

RESOLVE:
Art. 1º - DAR POSSE E EXERCÍCIO, a partir do dia 25 de abril de 2022, a senhora GIOVANA CAROLINE GSCHWENDTNER, brasileira, porta-
dora da Cédula de Identidade N.º 6.728.456, inscrita no CPF sob o N.º 098.708.019-94, residente e domiciliada na cidade de Treze Tílias/
SC, aprovada em concurso público oriundo do Edital N.º 01/2018 de 20 de junho de 2018, na respectiva ordem de classificação conforme 
Decreto nº 2.429/2018 de 15 de outubro de 2018, para o cargo de AGENTE DE APOIO A EDUCAÇÃO, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais.

Art. 2º - A tomada de Posse e assinatura do respectivo Livro de Posse e a entrada em exercício se dará no prazo legal obedecendo a previ-
são da Lei Complementar Nº 40/2011.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta de dotações orçamentárias próprias e vigentes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 25 DE ABRIL DE 2022.

RUDI OHLWEILER
Prefeito Municipal

IARA DE ROSS
Sec. Municipal de Administração e Finanças
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PORTARIA Nº 074/22
Publicação Nº 3871157

PORTARIA Nº 074/22 DE 03 DE MAIO DE 2022

Exmo. Sr. Rudi Ohlweiler, Prefeito Municipal de Treze Tílias, Santa Catarina, no uso das atribuições previstas na Lei nº 69 de 2014, tendo em 
vista o Art. 24 da Lei supramencionada e considerando o que consta no Inquérito Civil nº 06.2020.00002378-9,

RESOLVE:

Artigo 1º - º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 
01/2022, instaurado pela Portaria nº 42/2022, de 09 de março de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, em 
face das razões apresentadas pelo Presidente da Comissão Processante constantes no Ofício Nº 05 de 26 de abril de 2022.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, EM 03 DE MAIO DE 2022.

RUDI OHLWEILER
Prefeito Municipal

IARA DE ROSS
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 56/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022
Publicação Nº 3870593

 ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

Processo Licitatório nº 56/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte escolar, de acordo com o 
Calendário Escolar da Secretaria Municipal de Educação e em dias especialmente marcados para atividades que incluam a participação de 
alunos, em conformidade com as condições estipuladas neste edital e seus anexos.

O recebimento dos envelopes contendo a “proposta” e “documentação” será até as 09h00min do dia 17/05/2022, sendo que a abertura 
e o julgamento do processo licitatório serão no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça 
Ministro Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra, bem como no site 
www.trezetilias.atende.net. Maiores informações no telefone (49) 35370166.
RUDI OHLWEILER
Prefeito

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 57/2022 – TOMADA DE PREÇOS - 03/2022
Publicação Nº 3871054

ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS

Processo Licitatório nº 57/2022 – TOMADA DE PREÇOS - 03/2022

Objeto: Construção de Interseção na SC-465, e implantação de anel viário ligando a SC 465 e a SC 355 no município de Treze Tílias – SC, 
PARTE 01, conforme planilhas contendo os valores máximos, memorial descritivo, projeto e cronograma, constantes nos Anexos integrantes 
deste edital. Nos termos do processo SCC157PORTARIA Nº 417/SEF – 19/10/2021. Nos termos do processo SCC157PORTARIA Nº 417/
SEF – 19/10/2021

O recebimento dos envelopes contendo a “proposta” e “documentação” será até as 09h00 min do dia 20/05/2022, sendo que a abertura e o 
julgamento do processo licitatório serão no mesmo dia e horário, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Treze Tílias, situada na Praça Ministro 
Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias, CEP 89650-000. Mesmo local onde pode ser obtido o edital na íntegra ou no site www.trezetilias.
atende.net. Maiores informações no telefone (49) 35370166.
Treze Tílias/SC, 04 de maio de 2022.
RUDI OHLWEILER
Prefeito
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Trombudo Central

prefeitura

PREGÃO ELETRÔNICO PMTC Nº 34/2022
Publicação Nº 3871628

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 73DD4C09B75DE864A6C12F164294BCAE4B0F2D70
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL
PREGÃO ELETRÔNICO PMTC Nº 34/2022

O Município de Trombudo Central, pessoa jurídica de direito público, torna público, e faz saber que, fará realizar LICITAÇÃO, do tipo MENOR 
PREÇO, FORMA DE JULGAMENTO POR ITEM, visando a FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE 10 CONJUNTOS DE PARQUES INFANTIS COLORIDOS, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO ANEXO I E II, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. Do cadastro da proposta e habilitação: até as 08h00min do dia 
19 de maio de 2022; da abertura e julgamento das propostas: às 09h15min do dia 19 de maio de 2022; início da sessão/disputa de lances: 
após a análise das propostas; plataforma eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br . O edital em sua íntegra, poderá ser examinado 
e retirado, na sede Prefeitura Municipal de Trombudo Central, sito a Rua Emilio Graubner nº 182, bairro Vila Nova, Município de Trombudo 
Central/SC, ou pelos endereços eletrônicos www.trombudocentral.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br
Trombudo Central, 02 de maio de 2022.
Geovana Gessner
Prefeita

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.trombudocentral.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2594

Tubarão

prefeitura

EXTRATO 1º APOSTILAMENTO CTR 009-2022
Publicação Nº 3871973
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Tunápolis

prefeitura

LEI Nº 1514/2022
Publicação Nº 3872107

LEI N.º 1514, DE 04 DE MAIO DE 2022.
Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de fomento com entidades educacionais que especifica, e contém outras 
providências.
O Prefeito em exercício do Município de Tunápolis, Estado de Santa Catarina, FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado, a firmar Termo de Fomento com as Entidades Educacionais, visando o repasse financeiro 
conforme plano de trabalho em apenso, para o desenvolvimento das atividades no exercício de 2022, nos termos da lei nº 13.019/2014, 
conforme segue:
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE SMOESTE –SC, até o valor de R$ 15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais) objetivando 
a cooperação financeira do Município dos alunos com deficiência auditiva do Município de Tunápolis a serem distribuídos entre séries e pe-
ríodos definidos pelo Projeto Político Pedagógico da Escola Especial da APAS;
- ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR ESPERANÇA, localizada no Município de Iporã do Oeste –SC, objetivando a cooperação financeira do Muni-
cípio de até 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), para atendimento dos alunos do Município de Tunápolis que freq-entam o educandário 
(envolvendo a Matrícula, a manutenção e o Acompanhamento Técnico às Propriedades) para o restante do ano letivo de 2022;
- COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GETÚLIO VARGAS, localizada na Linha Cruzinhas, Município 
de São Miguel do Oeste, objetivando a cooperação financeira do Município de até 15.950,00 (Quinze mil, novecentos e cinquenta reais), 
para os alunos do Município de Tunápolis que frequentam o educandário (envolvendo a Matrícula e a manutenção) nas 1ª , 2ª e 3ª séries 
do Curso Técnico em Agropecuária, para o restante do ano letivo de 2022.
Art. 2° As entidades beneficiadas deverão prestar contas dos recursos recebidos, dentro dos prazos e condições estabelecidas nos termos 
de fomento.
Art. 3° As despesas decorrentes com a execução da presente correrão por conta do orçamento municipal de 2022.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, SC,
aos 04 de maio de 2022.

Loivo Francisco Zoz
Prefeito em Exercício.

Esta Lei foi publicada
em data supra.

Cleverson Inácio Kerkhoff
Técnico de Controladoria Interna

PROCESSO Nº 86/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, INC. XVII 
DA LEI N. 8666/9

Publicação Nº 3868150

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 816612E7818CD65BC18B7FC160D6D2612D86C543
PROCESSO Nº 86/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2022
Dispensa de Licitação art. 24, inc. XVII da Lei n. 8666/93

Assunto: A presente dispensa de licitação tem por objeto a aquisição de óleo motor (SHELL 15W40), filtro combustível, filtro de óleo, des-
locamento, e serviços de mecânico para realizar a revisão de 100 trabalhadas do Rolo Compactador XCMG XS 123-02 da forma exigida pela 
fabricante.

RELATÓRIO
Com base no assunto acima apresentado, sobreveio a esta Assessoria Jurídica, pedido de Parecer no sentido de a administração pública 
municipal optar pela melhor escolha de processo legal para a aquisição de óleo motor (SHELL 15W40), filtro combustível, filtro de óleo, 
deslocamento, e serviços de mecânico para realizar a revisão de 200 horas do motor (feito pela garantia) do Rolo Compactador XCMG XS 
123-02, recentemente adquirido.
Juntado a requisição ofertada pelo Chefe do executivo municipal, fez acompanhar toda a documentação necessária para instruir o presente 
processo e servir de base para a fundamentação do presente parecer.
Assim passaremos a analise do caso em comento no sentido de buscar o melhor enquadramento na norma legal que rege o processo lici-
tatório.

DA ANÁLISE JURIDICA QUE CERCA O CASO
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Presentes as justificativas para a escolha do fornecedor e do preço, em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei de Licitações, conforme 
precedentes da legislação atinente a matéria.
Trata-se de expediente administrativo, encaminhado a esta Assessoria, em cumprimento ao previsto na Lei de Licitações, para exame da 
viabilidade da aquisição de óleo motor (SHELL 15W40), filtro combustível, filtro de óleo, deslocamento, e serviços de mecânico para realizar 
a revisão de 200 horas do motor (feito pela garantia) do Rolo Compactador XCMG XS 123 BR, ano 2020, com espeque no art. 24, XVII da 
Lei Federal nº 8.666/93, pelo valor total estimado de R$ 2.643,00 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais ).
Instruem o expediente administrativo os seguintes documentos: parecer da contabilidade acerca da existência de orçamento, parecer do 
Controlador Interno do município, assim como do ordenador da despesa, aliado ainda a carta de exclusividade da empresa representante 
da marca, orçamento, justificativas dentre outros que se mostram necessários.
A empresa MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA é a única detentora dos direitos correlatos à comercialização, representação, distribuição e 
serviços técnicos, inclusive de manutenção, revisão e suporte da marca XCMG.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O legislador pátrio entendeu, conforme disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 que, ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.
Como se vê, inteligentemente o Legislador ressalvou as hipóteses em que o processo licitatório, por diversas razões poderia não se mostrar 
viável.
A dispensa de licitação é exceção à regra da obrigatoriedade de licitação, contida no art. 37, XXI da Constituição Federal, que também 
indicou a possibilidade de afastamento da licitação em certas situações autorizadas pela lei.
Vejamos:
“Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. (grifamos).
Com base na ressalva à regra da licitação contida no dispositivo constitucional supracitado a Lei nº 8.666/1993 trouxe, em seu art. 24, a 
descrição de diversos casos onde a licitação poderia ser dispensada, verificando-se no seu inciso XVII a seguinte redação:
“XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante 
o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável 
para a vigência da garantia”; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994). (grifamos).
Eis, pois, o dispositivo legal autorizador da contratação direta, com dispensa de licitação, sempre que o bem adquirido pela administração 
pública se encontre em período de garantia técnica.
A hipótese legal desta dispensa se caracteriza sempre e quando a Administração Pública adquirir bens com garantia técnica, cuja vigência 
da garantia depende da manutenção programada ou revisão cíclica dos equipamentos do bem ou produto, como condição indispensável 
para sua validade.
E nisso, sempre quando for necessária a aquisição de componentes ou peças apontadas na Revisão ou Manutenção programada do bem 
ou produto, daremos azo a possibilidade da dispensa. Alinhado claro ao fato de que, deve haver condição de exclusividade indispensável 
observada no prestador do serviço.
O doutrinador Petrônio Braz analisando o tema, dispôs assim importantes considerações:
A dispensa pressupõe, nesse caso, a existência de cláusula contratual anterior, que subordine a garantia ao fornecimento de peças originais. 
Justifíca-se a dispensa pela ausência de potencialidade de beneficio em decorrência da licitação. Nada impede, contudo, que a Administra-
ção, havendo interesse público justificado, renuncie à garantia, libertando-se da cláusula vincuíante, promovendo licitação para a aquisição 
de componentes ou peças de reposição. Se a manutenção da garantia for de interesse real da Administração e os preços dos componentes 
de reposição forem superíores aos do mercado, a assessoría jurídica deve ser consultada e, necessariamente, indicará o caminho jurídico 
a ser seguido.

Observando tais ponderações, ao caso talhado, trata-se de aquisição de Rolo Compactador XCMG XS 123 BR, ano 2022 que possui uma 
única concessionária que atende a região.
Tendo a referida máquina sido adquirida nova, a mesma possui Garantia de Fábrica, aqui denominada Garantia Técnica. Em tal caso, a 
revisão ou a reposição de peças programada da máquina se não realizada segundo as especificações da Concessionária pode acarretar em 
perca da Garantia.
Geralmente, não importa em benefícios para Administração e nem para os Particulares a renúncia da garantia, já que todos eventuais pro-
blemas no decorrer dos anos acobertados, não dados causa por mau uso, má-fé e dolo dos usuários, são cobertos pela Fabricante.
Diante disso, a doutrina traz a hipótese de somente no caso dos preços forem superiores aos praticados, poder-se cogitar na renúncia da 
Garantia.
Verificando detidamente os autos, notamos que a quantia nos parece dentro dos padrões de mercado, porém, não incumbe ao departamen-
to jurídico essa análise e sim a Comissão Permanente de Licitação, que deve averiguar dentre outras coisas os prazos, condições e modos 
do termo contratual e natureza das peças que devem ser trocadas.
Outrossim, complementa-se que nas situações invocadas de dispensa do inciso III e seguintes do art. 24 da Lei 8.666/93, obrigatoriamente 
alguns elementos devem constar no processo licitatório de dispensa, sendo eles:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexígibilidade referidas no 
art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8° desta Lei deverão ser comunicados, 
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição 
para a eficácia dos atos. (Redacão dada pela Lei n° 11.107, de 2005)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 
os seguintes elementos:
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I - - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III -justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei n° 9,648, de 1998)

DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR
As razões que levaram a escolha do fornecedor se mostram pela necessidade de contratação direta com a concessionária, visto a manu-
tenção da garantia de fábrica, ocasião em que a mesma restaria perdida em não sendo este o procedimento adotado pelo ente federado.

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
Sobre a justificativa do preço, este item encontra-se presente nos autos, em documento devidamente assinado pela empresa a ser contra-
tada, diante de orçamentos apresentados, e sendo o preço praticado igual aos de mercado no geral.
Resta regularmente cumprida a exigência legal neste quesito.

DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A Lei nº 8.666/93, estabelece que a contratação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obriga-
ções decorrentes da aquisição a ser executada no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de rubrica específica e suficiente encontra-se nos autos, atestando 
a regularidade do feito neste quesito.

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO
Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, 
torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.
A abertura do processo de dispensa de licitação foi devidamente autorizado como determina a legislação, contendo todas a justificativas 
previstas na legislação, perfazendo assim os ditames legais que regem a matéria.
No presente caso, tal exigência foi cumprida, estando em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.

DA DESIGNAÇÃO DOS AGENTES COMPETENTES PARA O PRESENTE FEITO
Para a realização da licitação, ou como no presente caso, dispensa de licitação, a autoridade competente deve designar a Comissão Perma-
nente de Licitações, para elaborar todos os procedimentos relativos as licitações, ou os procedimentos pertinentes na hipótese das exceções 
legais a licitações.
Percebe-se preenchido este requisito quando se verifica a presença nos autos do despacho do chefe do Poder Executivo Municipal.

CONCLUSÃO
Assim, conclui-se, quanto à instrução processual, que os requisitos inerentes foram devidamente cumpridos no presente feito, pelo que 
somos de parecer favorável a compra, via dispensa de licitação.
Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e na Lei nº 
8.666/93.
Destarte, não se incluem no âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de or-
dem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município de 
Tunápolis – SC.
Dessa feita e diante do exposto, ponderando pela prova de regularidade fiscal como requisito básico para Contratar com o Poder Público, 
bem como a completa desnecessidade de mover procedimento licitatório que comportaria ainda em maior ónus a Administração, observando 
o inteiro teor deste parecer, nosso posicionamento é favorável a Dispensa prevista desde que atendidos todos requisitos aqui mencionados.

Salvo melhor juízo e análise, é como entendemos.

Tunápolis em 03 de maio de 2022.

FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
OAB/SC 31.520
Assessor Jurídico
COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Senhor Assessor Jurídico

Tendo em vista a necessidade de aquisição deslocamento, e serviços de mecânico para realizar a revisão de 200 horas do motor (feito 
pela garantia) do Rolo Compactador XCMG XS 123 BR, ano 2022, o município busca respeitar devidamente os princípios legais é que nos 
dirigimos a este departamento.
Diante da necessidade constatada pelo responsável, mostra imprescindível a contratação do citado serviço.
Assim submeto a documentação em anexo (Orçamentos, previsão orçamentária e justificativas) para análise e parecer acerca da modalida-
de de Licitação a ser adotada no presente caso.

Atenciosamente,



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2598

Tunápolis, 03 de maio de 2022

LOIVO F. ZOZ
Prefeito Municipal em Exercício

COMUNICAÇÃO INTERNA

Do: Prefeito Municipal
Para: Setor de Licitações

Com o presente, solicito de Vossa Senhoria os bons préstimos no sentido de realizar Processo Licitatório de Dispensa de Licitação por com 
fulcro no artigo 24, inc. XVII da Lei n. 8.666/93, para Aquisição de óleo motor (SHELL 15W40), filtro combustível, filtro de óleo, desloca-
mento, e serviços de mecânico para realizar a revisão de 200 horas do motor (feito pela garantia) do Rolo Compactador XCMG XS 123 BR, 
ano 2022 da forma apresentada pela documentação que segue em anexo.

Atenciosamente,

Tunápolis, 03 de maio de 2022

LOIVO F. ZOZ
Prefeito Municipal em Exercício

COMUNICAÇÃO INTERNA

Da: Assessoria Jurídica Municipal
Para: Gabinete do Prefeito Municipal

Senhor Prefeito.

Em atenção a solicitação recebida deste gabinete para expedição de parecer jurídico para Aquisição de óleo motor (SHELL 15W40), filtro 
combustível, filtro de óleo, deslocamento, e serviços de mecânico para realizar a revisão de 200 horas do motor (feito pela garantia) do Rolo 
Compactador XCMG XS 123 BR, ano 2022, informamos que segue em anexo nossas considerações.
Informamos ainda que somos de parecer favorável pela dispenda de licitação da forma melhor fundamentada no parecer que ora se junta 
aos presentes autos.

Respeitosamente.

Tunápolis, 03 de maio de 2022

FLÁVIO MARCOS LAZAROTTO
OAB/SC 31.520
Assessor Jurídico

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A Comissão de licitação verificou somente que a empresa supramencionada esta com a regularidade fiscal em dia, de acordo com negativas 
que se encontram anexo ao processo.

Presidente da Comissão de Licitação Membro Membro

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Tendo em vista as exposições motivadas neste documento e levando-se em consideração o relevante interesse público municipal em ques-
tão, por Dispensa de Licitação art. 24, inc. XVII da Lei n. 8666/93, pelo valor total estimado de R$ 2.643,00 (dois mil seiscentos e quarenta 
e três reais) ratifico este processo e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados.

DO CONTRATO:
Será dispensada a celebração de termo Específico de Contrato entre as partes, na forma do disposto no artigo 62 da lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, passando a substituí-lo os seguintes instrumentos:
a) O edital da Inexigibilidade
b) A Proposta Escrita
c) A Nota de Empenho;
d) Autorização de Fornecimento.

DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
Fica homologado e Adjudicado o presente processo em favor da empresa MACROMAC EQUIPAMENTOS LTDA localizada na Rua Xanxerê 360, 
Líder, no município de Chapecó – SC, inscrita no CNPJ sob nº 83.675.413/0002-84.

Assim, por conseq-ência, determino a elaboração de autorização de fornecimento, com subseq-ente empenho, nos moldes deste documento, 
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depois de cumpridas todas as exigências impostas pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo.

Tunápolis,SC., 03 de maio de 2022

LOIVO F. ZOZ
Prefeito Municipal em Exercício.

Sucesso ao cadastrar o registro no TCE:

Processo: 86/2022;
Sequencial: 32;
Modalidade: Dispensa de licitação.

Código registro TCE: 816612E7818CD65BC18B7FC160D6D2612D86C
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HOMOLOGAÇÃO Nº 86/2022
Publicação Nº 3872099

 

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP:

78.486.198/0001-52CNPJ: (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

Telefone:
Rua João de Castilho, 111 - CentroEndereço:

Nr.:   32/2022

   Processo Adm.:

   Data do Processo:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

86/2022

03/05/2022

A presente dispensa de licitação tem por objeto a aquisição de óleo motor (SHELL
15W40), filtro combustível, filtro de óleo, deslocamento, e serviços de mecânico para
realizar a revisão de 100 trabalhadas do Rolo Compactador XCMG XS 123-02 da forma
exigida pela fabricante.

86/2022

c) Modalidade: Dispensa de licitação

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão
de Licitações, resolve:

32/2022 - DL

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Adjudicação: 03/05/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores: Un. Total dos ItensQuantidade Vl. Unitário

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA

R$ 116,001,000 116,00001 - Filtro Óleo Motor - Marca: UN

R$ 222,001,000 222,00002 - Filtro Combustivel - Marca: UN

R$ 226,001,000 226,00003 - Filtro Combustível com sensor - Marca: UN

R$ 761,001,000 761,00004 - Óleo 15w40 - Marca: BAL

R$ 450,001,000 450,00005 - Serviço Mecânico - Marca: UN

R$ 868,00310,000 2,80006 - Deslocamento Km - Marca: KM

R$ 2.643,00Total geral:

03/05/2022Tunápolis,

Marino Jose Frey
PREFEITO MUNICIPAL
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Turvo

prefeitura

EXTRATO.ATA.REG.PRECO.01.2022-FMS
Publicação Nº 3870091

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TURVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 - FMS
Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços p/ futura(s) e eventual(is) contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços 
médicos especializados para a área de Pediatria, para fornecimento de consultas a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Saúde do Município de Turvo/SC especificados no item 1 e subitens do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Presencial nº 
04/2022/FMS, fazem parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Turvo
Detentor da Ata: CLINICA MEDICA TURVO LTDA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 108.000,00
Processo Licitatório nº 04/2022 - FMS – Pregão Presencial – Registro de Preço.
Turvo /SC, 03 de maio de 2022.
Jose Tadeu Arceno
Secretario Municipal de Saúde

EXTRATOATAREGPRECO.24.2022
Publicação Nº 3867870

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TURVO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022
Objeto: O presente procedimento licitatório objetivo registrar preços no intuito de selecionar a proposta mais vantajosa para futura aquisi-
ção de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino, nas condições fixadas no Edital para serem fornecidos, conforme 
relacionados no Termo de Referência (Anexo I), do edital de Pregão Presencial nº 27/2022, fazem parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
Órgão Gerenciador: Município de Turvo
Detentor da Ata: H.F. COMERCIAL EIRELI
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 118.390,00
Processo Licitatório nº 027/2022 – Pregão Presencial – Registro de Preço.
Turvo /SC, 29 de abril de 2022.
Sandro Cirimbelli
Prefeito Municipal
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EXTRATO.CONT.09.2022-FMS
Publicação Nº 3870134

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) AABD325D52E57EBB09F4CB8537A85A696D9FC0F8

 

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO                 

EXTRATO CONTRATUAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato Nº..:  9.2022
Contratante..:  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO
Contratada...:  CLINICA MEDICA TURVO LTDA
Valor............:  108.000,00  (cento e oito mil reais)
Vigência.......:  Início: 03/05/2022   Término: 02/05/2023
Licitação......:  PREGÃO PRESENCIAL  Nº.:  4/2022
Recursos.....:  Dotação:
Objeto..........:  Ref.: Registro de preços no intuito de selecionar a proposta
mais vantajosa para futura(s) e eventual(ais) contratação de pessoa
jurídica prestadora de serviços médicos especializados para a área de
Pediatria, para fornecimento de consultas a fim de atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Turvo/SC,
conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I) e as demais
condições constantes no edital e demais anexos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turvo,  3  de  Maio  de  2022
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SEGUNDO ADITAMENTO AO TAC - CONCURSO PÚBLICO
Publicação Nº 3867893
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Inquérito Civil n. 06.2017.00006600-4

SEGUNDO ADITAMENTO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC 
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA E O 
MUNICÍPIO DE TURVO/SC

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,  

por intermédio da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Turvo, doravante 

designado COMPROMITENTE, e o MUNICÍPIO DE TURVO, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ n. 82.915.232/0001-34, representado pelo 

Prefeito em exercício, OSVALDO FÁVARO, doravante denominado 

COMPROMISSÁRIO, nos autos do Inquérito Civil n. 06.2017.00006600-4, 

autorizados pelo artigo 5°, § 6º, da Lei n. 7.347/85 e artigo 97 da Lei Complementar 

Estadual n. 738/2019, e:

CONSIDERANDO a assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC, no dia 26 de junho de 2018, realizado entre o Ministério Público e o 

Município de Turvo/SC, com aditamento em 19 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO a situação de pandemia do Covid-19, que 

perdurou de março de 2020 a meados de 2022, a qual segue afetando o dia a dia 

de vários setores públicos e privados;

CONSIDERANDO que desde março de 2020 diversos concursos 

públicos no estado e no país foram suspensos ou postergados, inclusive o concurso 

de ingresso na carreira do Ministério Público de Santa Catarina, em razão das 

restrições impostas em razão da pandemia do Covid-19, dentre elas a de 

aglomeração de pessoas;

CONSIDERANDO que a realização de concurso público gera 

grande reunião de pessoas, entre candidatos, fiscais de provas e demais 
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trabalhadores necessários para cumprir a logística do certame, tornando inoportuna 

a realização do certame durante a situação pandêmica;

CONSIDERANDO os ditames da LC n. 173/2020, que em seu art. 8, 

II, IV e V, proíbe expressamente "a criação de cargo, emprego ou função", "admitir 

ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de 

chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, 

as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as 

contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as 

contratações de alunos de órgãos de formação de militares" ou "realizar concurso 

público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV";

CONSIDERANDO que o Município de Turvo, com argumentos 

fáticos e jurídicos, alegou a impossibilidade de efetivamente cumprir com o firmado 

no prazo fixado;

CONSIDERANDO a intenção de solver a problemática de maneira 

consensual;

RESOLVEM formalizar, por meio deste instrumento, o SEGUNDO 
ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA (TAC) firmado no dia 26 de junho de 2018, mediante a alteração da 

"CLÁUSULA PRIMEIRA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO".

1 Os parágrafos da Cláusula Primeira do Termo de Ajustamento de 

Conduta passam a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO

[...]

Parágrafo primeiro. Até o dia 30 de junho de 2022, o 

COMPROMISSÁRIO obriga-se a apresentar um relatório com todos os cargos em 

comissão, efetivos, temporários e vagos do Município de Turvo/SC.

Parágrafo segundo. Até o dia 30 de agosto de 2022, apresentar 
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um cronograma para concurso público com quantitativo de cargos a serem providos.

Parágrafo terceiro. O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de 

fazer consistente em organizar, deflagrar, concluir e homologar concurso público, 

para o Município de Turvo até o dia 31 de dezembro de 2022, conforme 

cronograma mencionado no parágrafo segundo.

Parágrafo quarto. O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de 

fazer consistente dar ampla publicidade ao certame e prazo razoável de inscrição, a 

fim de alcançar o maior número de candidatos possível.

Parágrafo quinto. O COMPROMISSÁRIO assume a obrigação de 

não fazer consistente em se abster de realizar contratações de servidores e serviços 

terceirizados para o exercício de funções inerentes a cargos efetivos, cabendo a sua 

contratação apenas para o exercício das atividades meio da administração, exceto 

quando envolver a contratação de organizações sociais nos termos da Lei Federal 

n. 9.637/98, em ambos os casos sempre precedidas do processo licitatório.

Parágrafo sexto. No prazo de 10 (dez) dias, o COMPROMISSÁRIO 

publicará cópia deste ajuste no diário oficial do município para divulgação, juntando-

se comprovante nos autos no mesmo prazo.

2. As demais cláusulas previstas no Termo de Ajustamento de 

Condutas – TAC firmado na data de 26 de junho de 2018 permanecem 
inalteradas.

3. Ficam todos neste ato cientificados de que o presente 

procedimento será arquivado e remetido ao Conselho Superior do Ministério Público 

para homologação do arquivamento.

4. Dessa forma, por estarem assim compromissados, firmam o 

presente TAC em 3 (três) vias de igual teor, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial (artigo 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85), cujas cláusulas têm aplicação 

imediata.

Turvo, 26 de abril de 2022.
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______________________________________________________________________________________________________________________
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Turvo

_____________________________________________________________________________________________________________________
Rua Raul Manfredini, 520 Fórum da Comarca de Turvo - Cidade Alta - CEP: 88930-000 - Turvo/SC - Telefone: (48)  3525-7201

Turvo01PJ@mpsc.mp.br
                                                  4-4

MATEUS ERDTMANN
Promotor de Justiça

OSVALDO FÁVARO
Compromissário

PEDRO HENRIQUE ROVARIS
   Assessor Jurídico de Turvo
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União do Oeste

prefeitura

PROCESSO Nº07/2022 - PREGÃO Nº 05/2022 - FMS
Publicação Nº 3869035

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 86FEC4DE1740892C7938066A918AF44206A6C7AD

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 05/2022

Código registro TCE: 86FEC4DE1740892C7938066A918AF44206A6C7AD

1 - DA LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Chapecó, 
Centro, União do Oeste/SC, através de sua Gestora Sra. JULSE DANIEL e do Pregoeiro designada pelo Decreto nº 4.632/2021, comunica os 
interessados que está realizando o Processo Licitatório de nº 07/2022 na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2022, 
do tipo menor preço, por item, de conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas altera-
ções posteriores e Decreto Municipal n. 206/2007, cuja documentação e proposta devem ser entregues no dia e hora abaixo especificados, 
no Departamento de Compras do Centro Administrativo Municipal de União do Oeste, situado a Avenida São Luiz, 531, Centro – União do 
Oeste/SC.

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 16/05/2022
HORÁRIO LIMITE PARA PROTOCOLO: ATÉ ÀS 09:00 horas

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 16/05/2022
HORÁRIO: ÀS 09:15 horas

2 - DO OBJETO

2.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA 
JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, 
PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE – SC.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

3.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados ao pregoeiro no dia, hora e 
local da sessão pública, designados no preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos e fechados.

3.2. O credenciamento dos participantes deverá ser feito mediante:

- apresentação de procuração ou carta de credenciamento dos representantes com firma reconhecida em Cartório (Anexo II). Em caso do 
representante da firma ser o próprio representante legal, fica dispensada a apresentação da procuração ou carta de credenciamento;
- cópia autenticada em cartório ou por servidor designado da Prefeitura Municipal de União do Oeste, do contrato social ou documento 
constitutivo do licitante e apresentação de documento de identificação do representante (original e com foto).

3.2.1. Os referidos documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro sendo que os dois primeiros serão arquivados no processo e o docu-
mento de identificação será devolvido ao licitante.

3.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte, que tenha intenção de usufruir dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, 
deverá apresentar, no momento do credenciamento, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em original ou cópia 
autenticada em cartório.

3.4. A falta de apresentação dos documentos para o credenciamento não inabilitará o licitante, mas o impedirá de ofertar lances verbais, 
lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.5. Cada representante poderá representar um único licitante.

4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01)

4.1. A proposta deverá ser apresentada por item, datilografada, por impressão em sistema eletrônico de Processamento de Dados, ou ma-
nual, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope opaco e fechado, de forma a não 
permitir sua violação, constando na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE N°. 01
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DA: (EMPRESA)
ÀO: MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE/FMS
PROCESSO Nº.: ____/____ - LICITAÇÃO Nº.: ______/______
ABERTURA: às _____ HORAS DO DIA _____________________
ENVELOPE “PROPOSTA”

4.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e totais, conforme discriminado na Lista de Itens (ANEXO I) deste 
Edital.

4.3. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 12 MESES, contados do dia da entrega do envelope contendo a mesma.

4.4. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

4.5. O preço deverá ser cotado em moeda nacional, em até três casas decimais após a vírgula.

4.6. O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos fretes, embalagens e demais encargos, devendo ser discriminado numeri-
camente e preferencialmente por extenso.

4.7. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros.

4.8. Deverá ser indicada a marca, e outros elementos necessários, à perfeita identificação do Objeto licitado.

5 - DA HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA (ENVELOPE N°2)

5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

5.1.1 Habilitação Jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos da última eleição e posse de seus administradores. No ato constitutivo deverão estar 
contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades compatíveis com a natureza e objeto da licitação. (o mesmo fica dispen-
sado caso tenha sido apresentado para o credenciamento).

5.1.2 - Habilitação Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
d) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa ao Município da sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais, instituídos por Lei;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (perante a Justiça do Trabalho);

5.1.3 - Qualificação Econômica – Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (recuperação judicial), expedida pelo Distribuidor da sede Licitante, com data de emissão 
de até 60 (sessenta) dias antes da data para protocolo dos envelopes; Atenção: A presente certidão é valida desde que apresentada junta-
mente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br. 
Quando se tratar de pessoa jurídica com sede no Estado de Santa Catarina.

5.1.4 Declarações e outros:
a) Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de con-
tratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 
da referida Lei, constante do Anexo V.
b) Declaração de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (que não emprega trabalhadores em 
horário noturno, perigoso ou insalubre com menos de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos), podendo se utilizar do modelo constante no Anexo “VII”;
c) Declaração Indicando o Profissional que irá executar os serviços técnicos, bem como comprovação de vínculo empregatício com a em-
presa licitante. Constante do anexo VII.
d) Certificado de conclusão do curso de nível superior do profissional responsável pela execução dos serviços.
e) Comprovação de inscrição no respectivo órgão de classe do profissional responsável pela execução dos serviços (CRM).
f) Certificado de conclusão da especialização em pediatria do profissional responsável pela execução dos serviços.
g) No mínimo um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público, comprovando ter o licitante prestado serviços semelhantes e 
compatíveis com o objeto do presente edital;

5.2 Para a comprovação da habilitação será verificada a existência de registro impeditivo de contratação da(s) empresas declarada(s) ven-
cedora(s), no seguinte cadastro:

a) A habilitação dos licitantes, fica condicionada ainda, a consulta efetuada pela Administração Pública Municipal no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ressaltando que em caso de ter sido declarada inidônea em outros entes públicos, referida empre-
sa não estará habilitada para participar da licitação (art. 23, Lei Anticorrupção).

https://certeproc1g.tjsc.jus.br
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6 - DA HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA (ENVELOPE N°2)

6.1 A Pessoa Física licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Cópia autenticada da cédula de identidade (RG) e da inscrição no cadastro de pessoa física (CPF);
b) Cópia autenticada do comprovante de residência;
c) Certificado de conclusão do curso de nível superior do profissional responsável pela execução dos serviços, autenticado por órgão com-
petente ou servidor designado do município de União do Oeste.
d) Comprovação de inscrição no respectivo órgão de classe do profissional responsável pela execução dos serviços (CRM), autenticado por 
órgão competente ou servidor designado do município de União do Oeste.
e) Certificado de conclusão da especialização em pediatria do profissional responsável pela execução dos serviços, autenticado por órgão 
competente ou servidor designado do município de União do Oeste.
f)No mínimo um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público, comprovando ter o licitante prestado serviços semelhantes e 
compatíveis com o objeto do presente edital;
g) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais;
h) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT (perante a Justiça do Trabalho);

6.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope fechado, constando na parte frontal, as 
seguintes indicações:

ENVELOPE N°. 02
DA: (EMPRESA)
ÀO: MUNICIPIO DE UNIÃO DO OESTE/FMS
PROCESSO Nº.: ___/_____ - LICITAÇÃO Nº.: _____/______
ABERTURA: às _____ HORAS DO DIA ____________________
ENVELOPE “HABILITAÇÃO”

6.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original ou em fotocópia autenticada por cartório competen-
te ou servidor da administração, ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

6.4. Os documentos sem validade expressa considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissão.

7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Declarada a abertura da Seção pelo Pregoeiro e concluída a fase de credenciamento dos licitantes, estes apresentarão declaração dando 
ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação deste Edital e da Lei Complementar n.º 123/2006, artigos 3º, 42 a 45, se 
for o caso (ANEXO III).

7.1.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte tenha os documentos de regularidade fiscal irregulares, deve na declaração fazer 
a correspondente ressalva.

7.1.3. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 01 e 02.

7.1.4. Em seguida proceder-se-á ao encaminhamento dos envelopes de propostas e documentação às mãos dos licitantes presentes, a fim 
de que constatem a inviolabilidade dos mesmos, para posterior abertura.

7.2. O critério de julgamento deste pregão será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

7.2.1. O pregoeiro analisará a aceitabilidade das propostas.

7.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que forem superiores aos valores máximos de 
mercado admitidos por item.

7.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à 
de menor preço, para a etapa de lances verbais.

7.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro clas-
sificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate no preço, serão admitidas todas as propostas empatadas, indepen-
dentemente do número de licitantes.

7.5. No curso da sessão pública, o Pregoeiro dará abertura à etapa de lances, e convidará individualmente os participantes classificados, 
de forma sequencial e por item, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim sucessivamente, até 
a proclamação do vencedor.

7.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, participará da etapa de lances as duas propostas 
empatadas e a ordem sequencial para esses lances será definida por meio de sorteio.
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7.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante na ordem decrescente dos preços, sendo 
vedada sua oferta com vista ao empate, bem como a substituição da marca do produto que consta na proposta, ou o uso de mais de duas 
casas após a vírgula.

7.8. O pregoeiro poderá no início da sessão:

· definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, podendo alterar os parâmetros durante a 
sessão;
· estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais;
· permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão através de aparelhos de telefone celular 
e outros.

7.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante das etapas futuras de 
lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.9.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá de dar novos lances verbais, mas não o excluirá do 
certame, podendo em caso de inabilitação do licitante vencedor vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo 
menor preço seja o seu e assim sucessivamente.

7.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

7.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para 
a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em 
apresentar novos lances.
7.13. Após a manifestada intenção dos participantes em encerrar a oferta de lances verbais, o Pregoeiro dará direito de preferência às mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, conforme obriga a Lei Complementar n.º 123/2006.
7.13.1. O direito de preferência será exercido da seguinte maneira:
- A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, poderá oferecer lance inferior a esta proposta, de forma verbal, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após ter-lhe sido dado 
o direito de preferência, sob pena de preclusão;
- Ocorrendo a oferta de lance inferior, o objeto licitado será adjudicado em seu favor;
- Não ocorrendo a manifestação de lance pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma acima descrita, serão convocadas 
as remanescentes que estejam próximas da melhor proposta em 5% (cinco por cento), na ordem classificatória, para exercício do mesmo 
direito.
- No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que estejam no raio de 5% (cinco por 
cento), será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- Na hipótese de não oferecimento de lances nos termos acima previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta original-
mente vencedora do certame.
- O direito de preferência somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte.
- A microempresa ou empresa de pequeno porte que não estiver presente à sessão do pregão perderá o direito de preferência, uma vez 
que o mesmo é exercido de forma oral e na presença dos demais participantes.
7.14. Encerrada então a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não selecionadas para a etapa de lances, 
na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo comparando-o com o valor de mercado, decidindo motivadamente, a respeito.

7.15. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 
02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com as 
exigências impostas pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.

7.16. Na hipótese de a documentação de regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno porte participante do certame e 
declarada vencedora apresentar irregularidades, sua habilitação ficará suspensa até a regularização, nos moldes do item 6.19, não ficando 
esta habilitada e nem inabilitada, até apreciação dos documentos definitivos.

7.16.1. Mesmo que os documentos de regularidade fiscal apresentem restrição, deverão as microempresas e empresas de pequeno porte, 
no envelope da documentação de habilitação, apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal 
do item 5 deste Edital.

7.17. Se o licitante, que não esteja sob o benefício do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, desatender às exigências habilitatórias, o Pre-
goeiro o inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se a oferta deste não for aceitável por apre-
sentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com vistas a obter preço melhor.

7.18. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade 
aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, im-
portará na decadência do direito de recurso por parte do licitante.
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7.18.1. A intenção de recorrer e os motivos apresentados pelo recorrente deverão ser registrados na ata da Sessão Pública.

7.18.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

7.19. Sendo vencedora micro ou pequena empresa, sob os efeitos dos benefícios da Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ser-lhe-á dada 
oportunidade para a regularização dos documentos fiscais que não tenham sido apresentados regularmente no momento da habilitação, no 
prazo de dois dias úteis, a partir da data da sessão, prorrogáveis por mais 2, manifestada intenção da parte, nos moldes do § 1º, do artigo 
43, da Lei Complementar n.º 123/2006.

7.19.1. A sessão será suspensa e ficará registrado em ata dia e horário para apresentação dos documentos e reabertura da sessão, quando 
se dará continuidade ao procedimento licitatório, com interposição de recurso motivado e imediato, nos temos do item 7 deste Edital, sob 
pena de decadência do direito.

7.19.2. O benefício deste item se aplica apenas aos documentos de regularidade fiscal (item 5), não sendo válido para os demais.

7.19.3. A Não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das san-
ções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, bem como em cancelamento da declaração de vencedor.

7.20. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credencia-
dos, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos 
recursos interpostos.

7.20.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da 
Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
apresentação das razões de recurso.

8.1.1. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem 
as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

8.2. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade.

8.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 
certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e ao encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.4. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.5. O(s) recurso(s) será(ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cin-
co) dias úteis contados do recebimento do recurso.

9. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, será homologado o resultado ao vencedor e adjudicado confor-
me necessidade de entrega dos produtos.

9.2. Após, determinará a convocação dos vencedores para a assinatura da Ata de Registro de Preços, que terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições ali estabelecidas.
9.3. A Ata de Registro de Preços será formalizada pela autoridade competente, e assinada pelo vencedor da licitação.

9.4. O licitante convocado para assinar a ata e deixar de fazê-lo no prazo fixado, será excluído do certame.

9.5. Colhida a assinatura, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promove a exclusão de que trata o 
subitem 8.4.

10. DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A contar da data de sua assinatura e publicação, a Ata de Registro de Preços terá validade de 12 meses.

10.2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas seguintes hipóteses:

10.2.1. Quando o fornecedor:
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa acei-
tável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
IV - existirem razões de interesse público.
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§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente da Administração.

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que poderão advir, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.

11.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada 
a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
contratação em igualdade de condições.

11.3. Havendo necessidade de contratação, a Administração convocará o fornecedor, cuja proposta esteja consignada na ata de registro de 
preços, para celebrar instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, 
conforme o disposto no artigo 62 da Lei 8.666/93.

11.4. Após a convocação, para instruir a contratação o fornecedor deverá renovar a apresentação das certidões contidas no item 5 deste 
edital, devidamente atualizadas.

11.5. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem no prazo de validade, o fornecedor 
ficará dispensado de renová-las.

11.6. No prazo de 5 (cinco) dias corridos da convocação o fornecedor deverá comparecer ao órgão contratante para assinar o termo de 
contrato ou retirar instrumento equivalente.

11.7. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade do registro, não celebrar o contrato, ou instrumento equivalente, será 
convocado o licitante subseq-ente na ordem de classificação para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada 
nova sessão pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para 
que seja obtido preço melhor.

11.9. A Secretaria de Saúde deverá apresentar relação de pacientes atendidos, especificando dia, horário, nome, assinatura do responsável 
pelo menor atendido e demais informações necessárias para total cumprimento do objeto licitado, a fim e embasar o pagamento mensal.

12 - DO PAGAMENTO

12.1. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE através do Fundo Municipal de Saúde, se compromete a efetuar o pagamento mensalmente, 
até o décimo dia do mês subsequente ao vencido, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo responsável, 
acompanhada do Relatório mensal elaborado pela Secretaria de Saúde.

12.2. O pagamento só será efetuado mediante Nota Fiscal apresentação de relatório de Horas Realizadas, elaborado pelo responsável de 
cada secretaria

12.2. Se o fornecedor não possuir conta bancaria no Banco do Brasil, as despesas de DOC/TED serão por conta do fornecedor.
12.3. As despesas decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação correrão à conta da Dotação do orçamento do Fundo Muni-
cipal de Saúde para o exercício de 2021, com a seguinte classificação:

Entidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DO OESTE
Órgão – 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade – 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade - 2.065 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento de Despesa: 07 - 3.3.90.00.00.00.00.00

13 - DA INEXECUÇÃO e RESCISÃO

13.1. Ocorrendo outras hipóteses que impliquem em rescisão obrigacional, unilateral ou amigável, a Lei 8.666/93 se aplica subsidiariamente 
ao presente certame, sem prejuízo ao já disposto neste Edital.

14- PENALIDADES

14.1. A Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais poderá sofrer as seguintes penalidades, iso-
lada ou conjuntamente:

14.1.1. Advertência;
14.1.2. Multa de 10% sobre o valor contratado;
14.1.3. Suspensão do direito de licitar junto ao Município por até dois (02) anos;
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14.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição.
14.1.5. Rescisão do instrumento contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à licitante.

14.2. Se o licitante, convocado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços, não celebrar instrumento contratual, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a Administração Pública.

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinen-
te e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.

15.2. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral 
e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993 consolidada, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal N.º 206/2007.

15.4. Faz parte integrante deste Edital:

15.4.1. ANEXO I – Lista de Itens
15.4.2. ANEXO II – Minuta de Carta de Credenciamento;
15.4.3. ANEXO III – Minuta de Declaração Requisitos de Habilitação.
15.4.4. ANEXO IV – Termo de Referencia.
15.4.5. ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços.
15.4.6. ANEXO VI- Minuta de Declaração de Inidoneidade.

15.5. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital com antecedência de quinze (15) minutos do 
horário previsto.

15.6. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção 
de recorrer.

15.7. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de União do oeste, na Avenida São Luiz – 531, 
de Segunda a Sexta, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo telefone nº 49 3348 1212, e-mail: compras@uniaodooeste.
sc.gov.br

UNIÃO DO OESTE (SC), 02 de maio de 2022.

JULSE DANIEL
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I

LISTA DE ITENS
Licitação Processo n.º 07/2022
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2022
Nome da Empresa:
CNPJ:
Endereço:

Apresentamos nossa proposta de REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preços, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

Objeto...: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE – SC.

***Os valores deverão ser cotados por preços unitários***

Item Quant. Unid. Descrição Preço Unit. Máximo Preço Total

mailto:compras@uniaodooeste.sc.gov.br
mailto:compras@uniaodooeste.sc.gov.br
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1 500 UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ES-
PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM MEDICO 
ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, COM CRM RECONHECIDO POR ORGÃO 
COMPETENTE, COM DISPONIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONSULTA MÉDICA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: REALIZAÇÕES DE 
CONSULTAS DE NO MINÍMO 04 HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO 
DE 8 A 10 CRIANÇAS AGENDADAS, PODENDO SER ENCAIXADAS NESTE 
MESMO DIA, CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. EM CONFOR-
MIDADE COM AS DEFINIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE DIA E HORARIO ES-
TABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE UNIÃO DO OESTE/SC.

Valor total da empresa proponente R$______________________________).
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhis-
tas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratação.
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

A VALIDADE DA PROPOSTA: 12 Meses
ENTREGA: Conforme solicitação, durante o período de validade da Ata de Registro de Preços.

LOCAL E DATA
_________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO II

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO Nº 07/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE – SC.

ABERTURA DIA: 16/05/2022.

A ______(nome do licitante)_____________, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº __________________, com sede na 
____________________, credencia como seu representante o Sr. _____(nome e qualificação)___________, para em seu nome participar 
do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais atos 
inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

_____________, em ____ de ______ 2022.

Carimbo e Assinatura do Credenciante

ANEXO III

MINUTA DE DECLARAÇÃO requisitos de Habilitação

PREGÃO Nº 07/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE – SC.

A ________(nome do licitante)____________, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob nº _______, com sede à ______________
_____________________, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente 
os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

Declara, também, que conhece os benefícios dos artigos 42 a 45, da Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empre-
sa), preenchendo os requisitos para concessão dos mesmos. (A ser declarado apenas pelo participante que se enquadra no referido estatuto 
e pretende usufruir dos benefícios).

_____________, em ____ de ______ 2022.
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Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO Nº 07/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

DADOS DO SOLICITANTE:
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE ATRAVÉS DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE
ENDEREÇO: RUA CHAPECÓ - CENTRO
FONE: 49 3348 1202

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS:
Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência no registro de preços na contratação de serviços médico pediátrico em questão, 
através da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório, cujo fator preponderante é o “Menor 
Preço por item”.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, 
COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE – SC.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO:

O valor máximo da estimativa para aquisição dos exames são os constantes na tabela abaixo:

Item Quant. Unid. Descrição Preço Unit. Máximo

1 500 UN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM MEDICO ESPECIALIS-
TA EM PEDIATRIA, COM CRM RECONHECIDO POR ORGÃO COMPETENTE, COM 
DISPONIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NAS 
DEPENDENCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPRE-
ENDENDO: REALIZAÇÕES DE CONSULTAS DE NO MINÍMO 04 HORAS SEMA-
NAIS, COM ATENDIMENTO DE 8 A 10 CRIANÇAS AGENDADAS, PODENDO SER 
ENCAIXADAS NESTE MESMO DIA, CONSULTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. 
EM CONFORMIDADE COM AS DEFINIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE DIA E HORARIO 
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
UNIÃO DO OESTE/SC.

110,00

LOCAL, DATA, HORA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até as 09:00 horas do dia 16 de maio de 2022, na Secretaria 
de Administração do município de União do Oeste.

UNIÃO DO OESTE/SC, em 02 de maio de 2022.

JULSE DANIEL
Gestora do Fundo Munic. De Saúde

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de União do Oeste/FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2022.

PROPONENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO VI

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...........................



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2616

PROCESSO Nº 07/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022

VALIDADE DA ATA REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva Ata.

Aos ......................................................................, o Município de União do Oeste, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ 
sob n.º 11.692.396/0001-00, com sede na Rua Chapecó, Centro, União do Oeste, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu 
Gestora Sra. ..................., no uso de suas atribuições e, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Decreto municipal n.º 206/2007 
e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
n.º 04/2021, RESOLVE: Registrar o(s) preço(s) da empresa ........................................................., de acordo com a classificação no item 
por ela alcançado, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se 
seguem:

1. DO OBJETO

A presente ata tem por objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS, COM MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, 
DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE – SC, conforme relação abaixo descritas:

2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação da respectiva 
Ata.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O gerenciamento da presente ata caberá ao Sra. Julse Daniel, Gestora do Fundo Municipal de Saúde de União do Oeste, Estado de 
Santa Catarina.

3.2. O gerenciador da presente ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
os preços ora registrados.

3.3 Nesse sentido, a Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Administração 
deverá convocar o fornecedor, visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, e a Administração convocará os demais fornecedores, 
visando igual oportunidade de negociação;

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento, com documentação que 
faz prova, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá ainda:

I – rever os preços registrados na forma e condições constantes do edital ou, liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplica-
ção da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.5.1. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medi-
das cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

3.6. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá à revogação da Ata 
de Registro de Preços.

5. DO PAGAMENTO

5.1. O MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE através do Fundo Municipal de Saúde, se compromete a efetuar o pagamento mensalmente, até o 
décimo dia do mês subsequente ao vencido, mediante apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo responsável, acom-
panhada do Relatório mensal de horas trabalhadas elaborado pela Secretaria de Saúde.

5.2. Se o fornecedor não possuir conta bancaria no Banco do Brasil, as despesas de DOC/TED serão por conta do fornecedor.
5.3. As despesas decorrentes do pagamento dos serviços correrão à conta da Dotação do orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o 
exercício de 2021, com a seguinte classificação:

Entidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UNIÃO DO OESTE
Órgão – 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade – 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Projeto Atividade - 2.065 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento de Despesa: 07 - 3.3.90.00.00.00.00.00

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

6.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, e as especificações dos serviços registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação.

6.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições 
de mercado, e de aplicação de penalidades.

6.4. O FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, designa como Gestor e Fiscal desta Ata, a Senhora EDICIANE CRISTINA CRISTIANO BELÉ, para o 
acompanhamento formal nos aspectos administrativos, procedimentais e contábeis e para executar o acompanhamento e fiscalização do 
objeto, devendo registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Contratada, objeti-
vando a correção das irregularidades apontadas, no prazo que for estabelecido.

6.5 A Secretaria de Saúde deverá apresentar relação de pacientes atendidos, especificando dia, horário, nome, assinatura do responsável 
pelo menor atendido e demais informações necessárias para total cumprimento do objeto licitado.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 – Prestar os serviços através de profissionais habilitados.

7.1.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto desta Ata e, consequentemente responde civil e 
criminalmente, de forma exclusiva, isentando integralmente o Município de União do Oeste – SC e/ou o Fundo Municipal de Saúde, por 
eventuais danos e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar a terceiros, independentemente 
da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE.

7.1.2 A CONTRATADA prestará os serviços ora contratados através do Médico ____________.

7.1.3. O profissional médico prestador dos serviços registrará, o horário de entrada e de saída do local da prestação dos serviços, mediante 
apresentação de relatório de consultas médicas e descrição dos pacientes devidamente auferido pela Secretaria de Saúde, sob pena de 
rescisão da Ata de Registro de Preços.

7.1.4. A CONTRATADA é responsável também pela qualidade dos serviços prestados, cabendo-lhe verificar o atendimento às recomendações 
profissionais, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de desconhecimento.

7.2. Manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º 05/2022.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
no referido edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93, a licitante que, convocada dentro do prazo de 
validade da presente ata:

a) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
b) Ensejar o retardamento da execução das obrigações assumidas nesta Ata;
c) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
d) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal.

8.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas nesta Ata, a Administração Municipal, poderá, garantida a defesa prévia, 
aplicar à licitante vencedora as sanções previstas no edital Pregão Presencial nº 04/2021 e demais penalidades previstas na Lei de Licitações 
e Lei de Pregão.

9.DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. o fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:

a) não cumprir as obrigações da presente Ata;

b) não realizar os serviços solicitados;

c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
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d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.

9.2.O fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

10. DA PUBLICIDADE

10. O preço, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas 
no Diário Oficial dos Municípios (DOM)

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Integram a presente ata o Edital do Pregão n.º 05/2022 e documentos atinentes ao processo licitatório.

12. DO FORO

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro da Comarca de Coronel Freitas – SC, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que venha a ser.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em duas vias de igual teor e 
forma e assinado pelas partes.

JULSE DANIEL
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

CONTRATADA

FISCAL DE CONTRATO

Testemunhas:

01. ______________________________ 02__________________________

Publicado conforme Lei Municipal 1010/2014.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de União do Oeste/SC que o profis-
sional que irá prestar os serviços, objeto desta licitação será o Sr .......................................... , CPF .................. , RG ............................. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

____________, de ____ de ________________ de 2022.
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Câmara muniCipal

PORTARIA 07/2022
Publicação Nº 3868134

PORTARIA N°. 07/2022 DE 03 DE MAIO DE 2022.

“EXONERA ASSESSOR PARLAMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ROBERTO CARLOS ZORDAN, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de União do Oeste, Estado de Santa Catarina no uso de suas 
atribuições legais determina:

Art. 1°. – Fica exonerado o servidor da câmara municipal Sr. MARCOS VIDMAR, Matrícula nº. 56, ocupante do cargo de assessor parlamen-
tar, de provimento comissionado do Poder Legislativo Municipal, a partir de 04/05/2022.

Art. 2º. – As despesas decorrentes da presente Portaria correrão por conta de dotação específica do orçamento vigente.

Art. 3°. – Esta portaria entra em vigor na data, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

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

União do Oeste, 03 de maio de 2022.

ROBERTO CARLOS ZORDAN

Registrada e Publicada em data supra.
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Urubici

prefeitura

EXTRATO 1TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2021 FMS
Publicação Nº 3870700

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021-FMS
PROCESSO DE COMPRA Nº 008/2021-FMS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021-FMS
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 14 (quatorze) unidades sanitárias (banheiros), com fornecimento de 
material e mão de obra de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentária e projeto técnico, anexos do edital. Contratado: Ilson 
de Oliveira Construções Eireli. CNPJ: 17.863.878/0001-53. Valor Aditivo: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Data Assinatura: 
03/05/2022. Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa- Prefeita 
Municipal.

EXTRATO CONTRATO 052/2022
Publicação Nº 3870979

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 051/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
EXTRATO CONTRATO N° 052/2022
OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada (implementos agrícolas), através do convênio MAPA nº 911727/2021 - Plataforma + Brasil nº 
530781/2021. Contratado: Terra Viva Comércio e Representação Eireli. CNPJ: 17.542.364/0001-04. Valor total: R$ 103.788,00 (cento e três 
mil setecentos e oitenta e oito reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. 
Mariza Costa - Prefeita Municipal.

EXTRATO CONTRATO 054/2022
Publicação Nº 3869353

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 058/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
EXTRATO CONTRATO N° 054/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de madeiras, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades da secretaria 
de obras. Contratado: Eloi Dartora de Souza Junior. CNPJ: 07.025.399/0001-20. Valor estimado: R$ 517.525,000 (quinhentos e dezessete 
mil quinhentos e vinte e cinco reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. 
Mariza Costa - Prefeita Municipal.

EXTRATO CONTRATO 055/2022
Publicação Nº 3869356

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 058/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
EXTRATO CONTRATO N° 055/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de madeiras, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades da secretaria 
de obras. Contratado: SBB Madeiras Eireli. CNPJ: 07.063.195/0001-01. Valor estimado: R$ 10.144,00 (dez mil cento e quarenta e quatro re-
ais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.
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EXTRATO CONTRATO 056/2022
Publicação Nº 3869361

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2022
PROCESSO DE COMPRA Nº 058/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022
EXTRATO CONTRATO N° 056/2022
OBJETO: Registro de preços para aquisições futuras de madeiras, com fornecimento parcelado, para atender as necessidades da secretaria 
de obras. Contratado: Vicente Departamento Eireli. CNPJ: 27.286.283/0001-36. Valor estimado: R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oito-
centos reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita 
Municipal.

EXTRATO CONTRATO N°050/22
Publicação Nº 3869384

EXTRATO DE CONTRATO Nº 050/2022.
Dispensa de licitação/ nº 046/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Urubici. Contratado: MDM Dedetizador e Desentupidora. CNPJ 
21.962.081/0001-80. Objeto: ref. à contratação de prestação de serviços de caminhão hidrojato para realização de serviços de desentupi-
mento das redes de esgotos do município de Urubici, conforme itens, quantidades, descrições, preços unitários e preços totais descritos. 
Valor R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais). Cumpridas as formalidades, publique-se o presente extrato para que surta 
seu jurídico e legal efeito. Mariza Costa - Prefeita Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA 002/2022 PMU AGRICULTURA
Publicação Nº 3870480

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

Aos Três dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 13 horas, na Prefeitura Municipal de Urubici, reuniu-se os membros do 
Órgão Técnico, designados pela Portaria n° 648/2021 sob a presidência Cassiano Rodrigo de Souza e membros Gisleine Morgan Soares 
Pereira e Edina Warmling, com a finalidade de homologar o Edital Chamamento Público 002/2022/PMU, sendo que não houve interessados 
no citado edital. Sendo assim fica encerrado o chamamento Público 002/2022 PMU sem participantes e vencedores.
OBS: devido ao tempo chuvoso, tendo a impossibilidade de alguns membros da Comissão estarem presente no dia 02 de Maio de 2022 a 
ATA de homologação foi lavrada no dia 03 de Maio de 2022.

Urubici, 03 de Maio de 2022.

Cassiano Rodrigo de Souza

Gisleine Morgan Soares Pereira

Edina Warmling

LEI 2496/2022
Publicação Nº 3872018

LEI Nº 2496/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2057 – OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE / SMS
3390.00.00.00.00.00.0120 – Aplicações Diretas ..................................................... R$ 400.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 400.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0120 - Trans-
ferências Financeiras da PMU, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0120 ................................................................. R$ 400.000,00
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Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2495/2022
Publicação Nº 3872012

LEI Nº 2495/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Assistência Social:

1901 – Fundo Municipal de Assistência Social
2102 – PROGRAMA ATENÇÃO INTEG. FAM. – PAIF/CRAS/EQUIPE VOLANTE
4490.00.00.00.00.00.0177 – Aplicações Diretas ....................................................R$ 130.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 130.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0177, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0177 ................................................................. R$ 130.000,00

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

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2498/2022
Publicação Nº 3872024

LEI Nº 2498/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2063 – POSTOS DE SAUDE - PAB
4490.00.00.00.00.00.0101 – Aplicações Diretas ..................................................... R$ 100.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 100.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0101, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0101 ................................................................. R$ 100.000,00

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.
Mariza Costa
Prefeita Municipal
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Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2499/2022
Publicação Nº 3872027

LEI Nº 2499/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do orçamento Vigente:

0301 – Secretaria da Fazenda e Administração
2004 – OPERACIONALIZAÇÃO SECRET. FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
3390.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..................................................... R$ 300.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 300.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0080, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0080 ................................................................. R$ 300.000,00

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2500/2022
Publicação Nº 3872028

LEI Nº 2500/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do orçamento Vigente:

0401 – Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Saneamento Básico
2016 – OPERACIONAL. FUNCIONAMENTO SECRET. TRANSPORTES E OBRAS
3390.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ..................................................... R$ 450.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 450.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0080, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0080 ................................................................. R$ 450.000,00

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.
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LEI Nº 2501/2022
Publicação Nº 3872030

LEI Nº 2501/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do orçamento Vigente:

0401 – Secretaria de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Saneamento Básico
1022 – REVITALIZAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO
4490.00.00.00.00.00.0123 – Aplicações Diretas ................................................ R$ 10.443.188,13

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ................................................................. R$ 10.443.188,13

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0123 – Convênio, 
sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0123 ............................................................ R$ 10.443.188,13

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2502/2022
Publicação Nº 3872032

LEI Nº 2502/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2063 – POSTOS DE SAUDE - PAB
4490.00.00.00.00.00.0101 – Aplicações Diretas ....................................................... R$ 50.560,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................ R$ 50.560,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0101, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0101 ................................................................... R$ 50.560,00

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.
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LEI Nº 2503/2022
Publicação Nº 3872033

LEI Nº 2503/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal da Defesa Civil:

2201 – Fundo Municipal da Defesa Civil
2053 – PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
3390.00.00.00.00.00.0080 – Aplicações Diretas ....................................................... R$ 20.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................ R$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0080, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0080 ................................................................... R$ 20.000,00

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

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

LEI Nº 2504/2022
Publicação Nº 3872034

LEI Nº 2504/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Transito:

2323 – Fundo Municipal de transito
2054 – MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
3390.00.00.00.00.00.0177 – Aplicações Diretas ....................................................... R$ 30.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ........................................................................ R$ 30.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0177, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0177 ................................................................... R$ 30.000,00

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

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.

Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.
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LEI Nº2497/2022
Publicação Nº 3872021

LEI Nº 2497/2022
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR DOTAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUBICI.

Mariza Costa, Prefeita Municipal de Urubici-SC no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ela 
sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a seguinte dotação do Fundo Municipal de Saúde de Urubici:

1601 – Fundo Municipal de Saúde de Urubici
2063 – POSTOS DE SAUDE - PAB
3390.00.00.00.00.00.0101 – Aplicações Diretas ..................................................... R$ 200.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ...................................................................... R$ 200.000,00

Art. 2º - Os recursos para a suplementação que trata o artigo anterior correrão por conta de provável Excesso do Recurso 0101, sendo:

TOTAL EXCESSO RECURSO 0101 ................................................................. R$ 200.000,00

Art. 3º) - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Urubici-SC, 03 de maio de 2022.
Mariza Costa
Prefeita Municipal

Registrada e Publicada nesta data.
Urubici, 03 de maio de 2022.

RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL 002/2022 SMAS
Publicação Nº 3871070

RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL Nº 002/2022 SMAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
CARPINTEIRO ACT, PEDREIRO ACT, AGENTE ADMINISTRATIVO ACT, ASSISTENTE SOCIAL ACT, SERVENTE MERENDEIRO ACT.
AGENTE ADMINISTRATIVO ACT
NOME CLASSIFICAÇÃO
DENISE CAMPOS DE FIGUEIREDO 1°
ELIZABETE FLORIANO RODRIGUES 2°
ALINE DE SOUZA PADILHA 3°
VICTOR VICENTE IAGUE 4°
ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA 5°
JOÃO FELIPE FARIAS RAMOS 6°
VANESSA RIBEIRO DE SOUZA 7°
ELISIANE ALVES MACIEL 8°
SOPHIA POMPEO DE MESQUTA 9°
GREICE DAYANE ELBERT 10°
EDNER APARECIDA ALMEIDA 11º
LARISSE FATIMA DA CRUZ 12°
HELLEN KAROLYNE FERNANDES DA SILVA 13°

ASSISTENTE SOCIAL ACT
NOME CLASSIFICAÇÃO
CAMILA FIGUEIRA DA SILVA 1°
MARCIA KAYSER 2°
ANA PAULA ISRAEL DE SOUZA 3°
JOSIELI BANCK 4°
EDMARA BIANCO 5º

SERVENTE MERENDEIRA ACT
NOME CLASSIFICAÇÃO
DENISE BONFIM 1°

OBS: NÃO HOUVE INSCRITOS PARA OS CARGOS DE PEDREIRO ACT, CARPINTEIRO ACT.
Urubici 03/05/2022

MARIZA COSTA
Prefeita Municipal
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Urussanga

prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2022
Publicação Nº 3869071

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 50E717FADD22B352C9B46E6B521F3122BBFC937F
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2022
(Referente Processo de Licitação n° 39/2022/PMU Pregão Presencial nº 22/2022/PMU REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA, sito à Praça da Bandeira, 12, Centro, Urussanga/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-
10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. JAIR NANDI, portador do CPF nº 827.127.279-91 e Cédula de Identidade nº 3.013.534.

ATA N° 34/2022: DE BEM EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF n° 22.283.791/0001-47. Valor Global: R$ 67.800,00.
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

01 Horas de serviço de escavadeira hidráuli-
ca com capacidade mínima de 20T. Hora 200 339,00 67.800,00

Fundamento Legal: Federal 10.520, de 17/07/2002 e suas alterações posteriores, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 
e suas alterações, LC 123/2006, Lei Municipal nº 2.806/2017, Lei Municipal 2.064/2005, Lei Municipal 2.865/2018, Lei Municipal 2.974/2021, 
Processo Licitatório de PREGÃO Nº 22/2022/PMU, parte integrante deste instrumento, assim como todas as cláusulas e condições contidas 
nas peças que o compõem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente edital tem por objetivo a aquisição PARCELADA de horas máquinas (Escavadeira Hidráulica), condições e especificações 
a seguir estabelecidas no Temo de Referência e demais anexos que fazem parte integrante deste Edital, em atendimento à Secretaria de 
Agricultura no “Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Agropecuário”.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO DE ENTREGA
2.1. A solicitação dos serviços será emitida pelo fiscal, sendo deste a responsabilidade pela fiscalização do acompanhamento dos prazos e 
dos serviços entregues.
2.1.1. Nenhum serviço poderá ser realizado sem a autorização do fiscal deste termo.
2.1.2. A realização dos serviços deverá ser feita pela contratada em até 03 (três) dias corridos a contar da data posterior ao recebimento 
da autorização de fornecimento.
2.2. A Contratante encaminhará à Contratada a autorização dos serviços, sendo esta encaminhada no mínimo em até 24hs antes da data e 
horário de início determinada pelo fiscal deste.
2.2.1. O prazo total para a realização dos serviços será determinado pelo fiscal destes, o qual avaliará as horas necessárias ao cumprimento 
dos mesmos.
2.2.2. A solicitação será feita para o endereço de 01 (um) e-mail a ser informado pela CONTRATADA no momento da celebração da Ata de 
Registro de Preços ou será entregue na sede da CONTRATADA.
2.2.3. Os e-mails trocados entre CONTRATANTE e CONTRATADA e as confirmações de entrega na empresa farão parte integrante da pre-
sente Ata de Registro de Preços, podendo ser usados como prova pelo município de Urussanga em caso de descumprimento de qualquer 
prazo ou determinação descrito no(s) mesmo(s), pela CONTRATANTE.
2.2.4. O não atendimento aos chamados caracterizará recusa em executar a Ata de Registro de Preços firmada e recairá sobre a CONTRA-
TADA as penalidades previstas conforme definido na minuta da Ata de Registro de Preços .
2.2.5. O prazo de entrega e o local deverão ser rigorosamente cumpridos.
2.2.6. O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela 
CONTRATADA, por escrito, antes do vencimento do mesmo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE ENTREGA E DO LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS
3.1. A contratada deverá realizar os serviços sempre com a autorização do fiscal deste termo, devendo os serviços serem prestados com 
qualidade e pontualidade.
3.2. A execução dos serviços deverá ser feita entre os horários de 07h às 11h30 e das 13h às 16h30.
3.3. Caso algum serviço for prestado sem a autorização do fiscal deste termo, o município de Urussanga não se responsabilizará pelo mes-
mo, cabendo ao contratado o ônus pela referida prestação, sem que disto caiba recurso.
CLÁUSULA QUARTA - DOS CUSTOS
4.1. Todos os custos com a prestação dos serviços serão por conta e risco da contratada cabendo à contratante somente o pagamento pelos 
serviços autorizados e prestados.
CLÁUSULA QUINTA – DA ACEITAÇÃO, DO CONTROLE DE QUALIDADE, DO EQUIPAMENTO E DA FORMA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS
5.1. Os serviços somente serão aceitos depois de constatado, no local da entrega, se a quantidade e qualidade entregue estão de acordo 
com a solicitada.
5.3. Os serviços somente serão devidamente recebidos se cumpridos no prazo e nas condições determinadas no edital de licitação e neste 
termo contratual e vistoriados e aprovados pelos fiscais deste termo.
5.4. Caso venha a ser rejeitado a CONTRATANTE nada deverá À CONTRATADA.
5.5. Qualquer defeito nos serviços entregues, este deverá ser refeito em até 24h do fato apurado, sem ônus para a CONTRATANTE.
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5.6. Obriga-se a CONTRATADA a manter seu equipamento em perfeito estado de conservação, devendo substituir, às suas expensas, aquele 
que necessitar de manutenção e que o prazo necessário à manutenção do mesmo seja superior a 24h do ocorrido.
5.6.1. Caso haja a necessidade de substituição de que trata o item anterior, o mesmo padrão do equipamento exigido no edital e seus ane-
xos deverá ser mantido, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei.
5.7. FORMA DE CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
a) Hora equipamento: o fiscal deste termo contratual fará a verificação da hora de início dos trabalhos no local determinado, tendo como 
base o horímetro do mesmo, no início e final de cada jornada/dia de trabalho.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor abaixo relacionado:
Secretaria/Diretoria Fiscal Telefone
Diretor de Agricultura Sr. Jorge Domingos Lavina (48) 3465-0530

6.2. A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE URUSSANGA e não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Pú-
blico ou de seus agentes e prepostos.
6.3. Estando os serviços em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela fiscalização da Ata de Registro de Preços 
e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido empenho e posterior pagamento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DA REVISÃO DOS PREÇOS
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo efetivo fornecimento da totalidade dos produtos.
7.2. O preço acima proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais), seguro, lucros, frete/transporte, carga e descarga e demais encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta Ata 
de Registro de Preços, inclusive a assistência técnica durante o período de vigência da garantia.
7.3. É vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que por ventura venham a ser constatadas em 
sua proposta ou, ainda, decorrentes das variações das quantidades previstas, e acordo com o Parágrafo 1º, do Artigo 65, da Lei Nº 8.666/93 
e alterações subsequentes.
7.4. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na Lei nº. 8.666/93.
7.5. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de ato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após recebimento e aceite da nota fiscal, obedecendo-se a ordem cronológica por fonte 
de recurso.
8.1.1. Os depósitos serão feitos através de depósito bancário em nome da empresa contratada.
8.1.2. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelos responsáveis por cada recebimento, autorizados para o re-
cebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferida a quantidade 
e valor.
8.1.3. O prazo de pagamento previsto no item 1, só vencerá em dia de expediente normal, na cidade de Urussanga/SC, postergando-se em 
caso negativo, para o primeiro dia útil.
8.2. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequências surgidas e responsa-
bilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações.
8.3. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a entregas com ausência total ou parcial de documen-
tação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta Ata de Registro de Preços.
8.4. Mediante o pagamento do valor total dos serviços, a CONTRATADA, dará total, geral e irrevogável quitação ao CONTRATANTE, nada 
devendo a qualquer título.
8.5. O contratante somente fará o pagamento por transferência bancária on line, em nome do fornecedor pessoa jurídica ou física, de acordo 
com o documento fiscal apresentado. Para isso, o mesmo deverá apresentar os dados conta bancária no momento da contratação e manter 
o seu cadastro em dia junto ao setor de compras.
8.6. Fica vedada a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras, não sendo aceitos boletos bancários ou dupli-
catas.
8.7. É obrigatória a apresentação da conta bancária em nome do fornecedor.
8.8. Nenhum pagamento será feito à contratada caso os serviços entregues apresentarem defeitos e esta não o solucionar dentro do prazo 
dado para pagamento descrito nesta cláusula.
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de dotações próprias dos orçamentos vigentes nos exercícios dos 
anos correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 Além das obrigações constantes do edital e em outras cláusulas deste termo, do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são ainda obrigações 
da CONTRATADA:
a) Manter inalterados os preços e condições propostas;
b) Obrigar-se a executar o objeto desse contrato através de pessoas idôneas com capacidade profissional comprovado e qualificado, assu-
mindo a total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, prepostos ou mandatários, no desempenho de suas 
funções causem à CONTRATANTE, podendo a mesma solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente, ou cuja 
capacidade técnica seja insuficiente;
c) Obrigar-se a assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho quando, em decorrência da espécie forem vítimas, seus empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que ocorridas em dependência do CONTRATANTE;
d) Obrigar-se a assumir e arcar com os encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais, bem como, os tributos resultantes do 
cumprimento desse termo respectivo;
e) Obrigar-se a cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenientes; as leis, regulamentos e posturas, bem como, qualquer determinação 



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2629

emanada das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto desse termo, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas 
consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) Obrigar-se a comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução dos 
serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto deste termo;
g) Obrigar-se a manter um representante para tratar com a CONTRATANTE;
h) Obrigar-se a se responsabilizar com despesas como, profissional técnico, transporte, combustível, mão de obra para carga, descarga, 
seguros, diárias de alimentação, dentre outras despesas advindas da execução deste termo respectivo;
i) Providenciar a imediata reparação, correção ou substituição, total ou parcial, às suas expensas, diante de qualquer defeito nos serviços 
entregues, este deverá ser substituído em até 24 (vinte e quatro) horas do ocorrido.
j) Entregar os serviços de acordo com o determinado em cláusula desta Ata de Registro de Preços.
k) Cumprir o disposto no inciso V do art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93.
l) São Expressamente vedadas à CONTRATADA:
1) A veiculação de publicidade acerca desta Ata de Registro de Preços, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRA-
TANTE.
2). A subcontratação para a execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
3) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
m) A contratada deverá assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Pro-
teção Individual e Equipamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho, 
sem ônus adicional à CONTRATANTE.
n) Manter os salários dos seus empregados rigorosamente em dia.
o) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
p) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão desta Ata de Registro de Preços.
q) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos produtos abrangidos por este Instrumento Contratual.
“ (...)
Art. 2°. As obras e serviços contratados com Município de Urussanga, por pessoa jurídica ou física, em decorrência de adjudicação face 
à realização certame licitatório ou não, devem ser executados exclusivamente pelo contratante, vedada a delegação a terceiros mediante 
subempreitada, ainda que parcial.
§ 1º. O contrato firmado terá, obrigatoriamente, uma cláusula alusiva à vedação contida no caput deste artigo.
§ 2°. Comprovada a delegação o contrato respectivo será rescindido unilateralmente pelo Município que procederá à nova licitação na mo-
dalidade compatível com o valor remanescente da obra ou serviço.
Art. 3°. Deverá constar nos editais de licitação, cujo o objeto seja a contratação de obra ou serviços que envolvam o fornecimento de 
mão-de-obra, bem como nos correspondentes contratos administrativos, cláusulas com exigência de capacitação em saúde e segurança do 
trabalho de todos os trabalhadores envolvidos.
§ 1º. A capacitação em segurança do trabalho será exigida junto com os demais documentos necessários ao pagamento da obra ou serviço, 
e não poderá onerar o contrato.
§ 2º. A fiscalização do contrato deverá denunciar, por escrito, a exigência de qualquer trabalhador sem a mencionada capacitação, ou com 
a capacitação com o prazo de validade vencido, para o fim de suspender o respectivo pagamento da obra ou serviço, até a regularização.”
r) Acatar a determinação do Município, a qual poderá a qualquer tempo, exigir ao Contratado os reparos ou substituição do equipamento 
que julgar sem condições técnicas de serem utilizadas para os serviços contratados;
s) Assumir como sua responsabilidade o fornecimento de todos os necessários equipamentos (Equipamento de Proteção Individual e Equi-
pamento de Proteção Coletiva) em atendimento ao estabelecido nas respectivas normas de segurança do trabalho, sem ônus adicional à 
CONTRATANTE.
t) Manter os salários dos seus empregados que prestem serviços relativos a esta ata rigorosamente em dia.
u) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus 
empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis Trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc.
v) Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve com-
parecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até 
o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término 
ou rescisão desta ata.
x) Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem 
pagas, mesmo que não se refiram aos serviços abrangidos por este Instrumento Contratual.
y) Ofertar equipamento que possua horímetro, o qual permita o apontamento das horas efetivamente realizadas.
z) Manter operador do equipamento que possua habilitação exigida por lei para operação do mesmo, referente para os serviços contratados 
neste.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993 são obrigações da CONTRATANTE:
a) A CONTRATANTE está obrigada a efetuar os pagamentos devidos;
b) A CONTRATANTE está obrigada a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os compromissos 
assumidos;
c) A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as cláusulas contratuais;
d) A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento, execução e a fiscalização da Ata de Registro de Preços, por servidor especialmente de-
signado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando o dia, mês e ano, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis;
e) A CONTRATANTE está obrigada a notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do uso do objeto 
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no período da garantia fixando prazo para providências cabíveis;
f) A CONTRATANTE está obrigada a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com a Ata de Registro de Preços;
g) A CONTRATANTE está obrigada a comunicar, em tempo hábil, à CONTRATADA, as entregas dos serviços a serem entregues tais como: 
os horários, os locais e a quantidade a ser entregue.
h) Rejeitar o fornecimento efetivado em desacordo com o previsto na autorização de fornecimento recebida, de acordo com esta Ata de 
Registro de Preços.
i) Assegurar, respeitadas as normas internas, o acesso dos funcionários da empresa contratada ao local de entrega dos serviços.
j) Prestar as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela empresa contratada, e que digam respeito à 
natureza do objeto deste Termo.
k) Notificar o contratado, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua 
correção.
l) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação 
exigidas na licitação.
m) Proceder à conferência da Nota fiscal/fatura, atestando no corpo da mesma, pelo fornecimento dos serviços.
n) A contratada deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto contratado, para servidores 
dos órgãos e entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo da esfera Federal, Es-
tadual e Municipal.
k) Verificar o cumprimento da Lei Municipal nº 2.806/2017 quanto a seus artigos os quais seguem transcritos:
“ (...)
Art. 2°. As obras e serviços contratados com Município de Urussanga, por pessoa jurídica ou física, em decorrência de adjudicação face 
à realização certame licitatório ou não, devem ser executados exclusivamente pelo contratante, vedada a delegação a terceiros mediante 
subempreitada, ainda que parcial.
§ 1º. O contrato firmado terá, obrigatoriamente, uma cláusula alusiva à vedação contida no caput deste artigo.
§ 2°. Comprovada a delegação o contrato respectivo será rescindido unilateralmente pelo Município que procederá à nova licitação na mo-
dalidade compatível com o valor remanescente da obra ou serviço.
Art. 3°. Deverá constar nos editais de licitação, cujo o objeto seja a contratação de obra ou serviços que envolvam o fornecimento de 
mão-de-obra, bem como nos correspondentes contratos administrativos, cláusulas com exigência de capacitação em saúde e segurança do 
trabalho de todos os trabalhadores envolvidos.
§ 1º. A capacitação em segurança do trabalho será exigida junto com os demais documentos necessários ao pagamento da obra ou serviço, 
e não poderá onerar o contrato.
§ 2º. A fiscalização do contrato deverá denunciar, por escrito, a exigência de qualquer trabalhador sem a mencionada capacitação, ou com 
a capacitação com o prazo de validade vencido, para o fim de suspender o respectivo pagamento da obra ou serviço, até a regularização.”
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. É vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos serviços contratados, entretanto é permitido fazê-la parcialmente e no caso de 
prévia e comprovada necessidade, mediante autorização do órgão responsável do CONTRATANTE.
12.2. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável, tanto em relação ao CONTRATANTE, como 
perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições desta Ata de Registro de Preços.
12.3. A CONTRATADA deverá comunicar os serviços optados pela subcontratação à fiscalização da Secretaria de Agricultura do CONTRA-
TANTE, apresentando a relação dos serviços a serem subcontratados.
12.4. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização escrita do CONTRATANTE, será nula de pleno direito e sem 
qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
13.1. Este Termo Contratual deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, res-
pondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
14.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, a CONTRATADA que 
descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços, poderá o órgão competente do CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar 
as seguintes penalidades:
14.1.1. No caso de atraso ou negligencia na entrega do (s) serviço (s) no local e prazo determinados, será aplicada multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento) calculado sobre o valor global desta Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco por cento), independente 
da possibilidade de rescisão contratual, com as consequências previstas em lei, reconhecido os direitos do CONTRATANTE estabelecidos no 
art. 77 da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes;
14.1.2. Multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços, em caso de rescisão motivada pela CON-
TRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).
14.2. Pela inexecução parcial ou total desta Ata de Registro de Preços, o órgão competente do CONTRATANTE poderá, garantindo-se o direi-
to do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:
14.2.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer 
cláusula desta da Ata de Registro de Preços e/ou nas faltas leves não acarretem prejuízos de monta a execução desta Ata de Registro de 
Preços, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;
14.2.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços pela inexecução parcial e na ordem 
10% (dez por cento) sobre o valor desta Ata de Registro de Preços pela inexecução total;
14.2.3. Suspensão por até 2 (dois) anos, de participação em licitações do Município de Urussanga/SC, no caso de inexecução parcial ou total 
desta Ata de Registro de Preços, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da CONTRATADA;
14.2.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e contratar com as Administrações Públicas Federal, Estaduais e Municipais, 
quando a inexecução decorrer de violação dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a sua reabilitação na forma da legislação em vigor.
14.2.5. Rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços.
14.3. Na aplicação destas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei.
14.4. A aplicação das penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços é de competência exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.
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14.5. Não serão aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "força maior", devidamente comprovados.
14.6. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o órgão competente do CONTRATANTE, recorrerá às 
garantias constituídas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter 
créditos decorrentes desta Ata de Registro de Preços e promover a cobrança judicial, por perdas e danos.
14.7. Da aplicação das multas, a CONTRATADA terá o direito ao prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para reco-
lhimento dos valores junto à tesouraria da Secretaria da Fazenda do Município.
15.8. Nenhum pagamento será feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1. Da penalidade aplicada caberá recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, a autoridade superior àquela 
que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei Nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura da mesma ou enquanto 
perdurarem as quantidades contratadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando:
17.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata;
17.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem 
justificativa aceitável;
17.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
17.1.4. Tiver presentes razões de interesse público, devidamente demonstrados e justificadas pela administração;
17.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador do município.
17.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o com-
provante ao processo de administração da presente Ata de registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 
da detentora, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Circulação Municipal, considerando-se cancelado o preço registrado a 
partir da publicação.
17.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Re-
gistro de Preços, ou, a juízo da administração, quando comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no art. 78, incisos XII a XVI, da Lei 
Federal 8.666/93 e Alterações.
17.5. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, fa-
cultada à administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PARTES INTEGRANTES
18.1. Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que 
tenham servido de base para julgamento do Edital de Pregão nº 22/2022/PMU, bem como as condições estabelecidas neste instrumento e 
seus anexos, se houver, independentemente de transcrição.
18.2. Ficam, também fazendo parte desta Ata de Registro de Preços, as Normas vigentes, Instruções, Ordens de Serviço e mediante Termo 
de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1. As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente na respectiva Ata de Registro de Preços e que não 
extrapolem os limites da Lei, poderão ser solucionados amigavelmente.
19.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Urussanga, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas desta Ata de Regis-
tro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Urussanga/SC, 03 de maio de 2022.
MUNICÍPIO DE URUSSANGA
JAIR NANDI
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022/PMU
Publicação Nº 3871736

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) D38CFF1E6F4668FBF9D6B3D08F80DB4075844E34
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE URUSSANGA

AVISO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2022/PMU

Objeto: O presente procedimento licitatório tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada para com a Pavimentação com Lajotas 
da Estrada Geral na localidade de Belvedere (trecho II), Município de Urussanga/SC, conforme especificações constantes do projeto básico 
e demais anexos do Edital. Transferência de recursos financeiros do Governo do Estado, através dos repasses das transferências especiais, 
que será destinada por Portaria SEF. Recebimento dos envelopes: até 09h00 do dia 19/05/2022 na sede da Prefeitura Municipal, sito à Pra-
ça da Bandeira, 12 – Departamento de Licitações. Abertura dos envelopes: às 09h30 do dia 19/05/2022. O edital estará à disposição dos 
interessados das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 17h00, de segunda-feira à sexta-feira, em dias úteis, no Paço Municipal Lydio de Brida, na 
Praça da Bandeira, n.º 12 ou poderá ser acessado no site oficial desta municipalidade www.urussanga.sc.gov.br, na página principal, ícone 
LICITAÇÕES. Outros esclarecimentos poderão ser solicitados no e-mail urussangalicitacao@urussanga.sc.gov.br ou através do telefone (48) 
3465-1188.
Jair Nandi. Prefeito Municipal.

mailto:urussangalicitacao@urussanga.sc.gov.br
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DECRETO GP/Nº 34/2022
Publicação Nº 3868184

DECRETO GP/N° 34, DE 2 DE MARÇO DE 2022.

Constitui a Comissão Organizadora da comemoração dos 30 anos do Gemellaggio Urussanga e Longarone.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 46 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º É Constituída a Comissão Organizadora aos festejos alusivos aos 30 anos da celebração do Gemellaggio entre o Município de Urus-
sanga e Longarone, formada pelos seguintes representantes:
Presidente: Luiz Antonio Fabro, indicação Prefeito Municipal;
Vice-Presidente: Scheila Zomer Bosa, indicação Câmara de Dirigentes e Lojistas - CDL;
Primeiro Secretário: Eduardo Cechinel Bonetti, indicação entidades culturais;
Segundo Secretário: Rosane Alves de Costa, Indicação Poder Executivo;
Primeiro Tesoureiro: Gialdino da Luz, indicação Associação Empresarial de Urussanga – ACIU;
Segundo Tesoureiro: Elson Roberto Ramos, indicação do Poder Legislativo.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de março de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrada na Secretaria de Administração aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial dos 
Municípios.

DECRETO GP/Nº 70/2022
Publicação Nº 3868071

DECRETO GP/N° 70, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

Cessa Função Gratificada - FG-07 ao servidor JOÃO BATISTA RIBEIRO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 2.777, de 26 de setembro de 2016, 
de acordo com o Decreto GP/Nº 124, de 17 de dezembro de 2021,

DECRETA:
Art. 1º Cessa Função Gratificada - FG-07 ao servidor JOÃO BATISTA RIBEIRO, a partir de 22 de abril de 2022.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 22 de abril de 2022.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 25 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de Administração, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicado 
no Diário Oficial dos Municípios.
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DECRETO GP/Nº 76/2022
Publicação Nº 3870223

DECRETO GP/N° 76, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Designar o Pregoeiro e Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de Pregão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, LUIS GUSTAVO CANCELLIER, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 45, I, da Lei 
Orgânica e Art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002,

DECRETA:
Art. 1º Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito do Município de Urussanga, o servidor JAK-
SON VIEIRA TEIXEIRA.

Art. 2º Designar para atuar como Equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito do Município de Urussanga, a servidora 
SIBELE DA ROLT MATTOS MORETO.
Parágrafo único. Fica concedida a servidora a Função Gratificada – FG-08, no percentual de 30% (trinta por cento), a partir de 2 de maio 
de 2022.

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

Art. 4° Revoga-se o Decreto GP/N° 102, de 8 de novembro de 2021.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário 
Oficial dos Municípios.

DECRETO GP/Nº 77/2022
Publicação Nº 3871303

DECRETO GP/N° 77, 03 DE MAIO DE 2022.

Altera membro do Conselho Municipal De Desenvolvimento Econômico De Urussanga – COMDEUR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei n° 2.894, de 6 de junho de 2019 e Decreto 
GP/Nº 60, de 2 de agosto de 2021,

DECRETA:
Art. 1° Fica alterado membro constante nas alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 1º do Decreto GP/Nº 60, de 2 de agosto de 2021, passando 
o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
“a) BRAZ CISESKI, titular e TATIANA ZABOTTI TALAMINI, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Administração;
b) ANDRÉ JOÃO, titular e JUCEMAR SANGALETTI, suplente, representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura;”

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

Art. 3º Revoga-se as disposições em contrário.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 03 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrado na Secretaria de Administração aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios.
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ERRATA DO DECRETO GP/Nº 34/2022
Publicação Nº 3868181

ERRATA DO DECRETO Nº 34/2022

JAIR NANDI, Prefeito Municipal de Urussanga, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, informa 
que tendo em vista o erro na grafia na publicação do Decreto GP/Nº 34, de 2 de março de 2022, publicado na data de 3 de março de 2022 
no Diário Oficial dos Municípios, a presente ERRATA serve para retificar
Onde se lê: Segundo Tesoureiro: Elson Roberto Ramos, indicação do Podes Legislativo.
Leia-se: Segundo Tesoureiro: Elson Roberto Ramos, indicação do Poder Legislativo.

Portaria publicada com erro em 03/03/2022 e republicada de forma correta em 04/05/2022 no Diário Oficial dos Municípios.

Paço Municipal Lydio de Brida, em Urussanga, 03 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
Publicação Nº 3870311

Estado de Santa Catarina
Governo do Município de Urussanga
Secretaria de Administração Setor Licitações

Extrato de Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato Administrativo nº 06/2022

Na forma dos art. nº 77, 78, II, 79, I e 87 todos da Lei 8.666/93, clausulas 10.2, 10.4 e 10.5 instrumento contratual, segue:

Rescisão Unilateral do Contrato 06/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE URUSSANGA inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-10 
e a empresa D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 23.229.442/0001-00, oriundo do Processo de Licita-
ção nº 72/2021 Tomada de Preço nº 14/2021. Data do termo de rescisão: 03/05/2022.

Aplicação das seguintes penalidades:
a) multa de 0,34% (zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexe-
cução parcial;
b) suspensão temporária da possibilidade de licitar com a Prefeitura Municipal de Urussanga pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos.

JAIR NANDI – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022
Publicação Nº 3870468

Estado de Santa Catarina
Governo do Município de Urussanga
Secretaria de Administração Setor Licitações

Extrato de Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato Administrativo nº 09/2022

Na forma dos art. nº 77, 78, II, 79, I e 87 todos da Lei 8.666/93, clausulas 10.2, 10.4 e 10.5 instrumento contratual, segue:

Rescisão Unilateral do Contrato 09/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE URUSSANGA inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-10 
e a empresa D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 23.229.442/0001-00, oriundo do Processo de Licita-
ção nº 83/2021 Tomada de Preço nº 16/2021. Data do termo de rescisão: 03/05/2022.

Aplicação das seguintes penalidades:
a) multa de 0,34% (zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexe-
cução parcial;
b) suspensão temporária da possibilidade de licitar com a Prefeitura Municipal de Urussanga pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos.

JAIR NANDI – PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2022
Publicação Nº 3870509

Estado de Santa Catarina
Governo do Município de Urussanga
Secretaria de Administração Setor Licitações

Extrato de Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato Administrativo nº 10/2022

Na forma dos art. nº 77, 78, II, 79, I e 87 todos da Lei 8.666/93, clausulas 10.2, 10.4 e 10.5 instrumento contratual, segue:

Rescisão Unilateral do Contrato 10/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE URUSSANGA inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 82.930.181/0001-10 
e a empresa D7 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP inscrita no CNPJ nº 23.229.442/0001-00, oriundo do Processo de Licita-
ção nº 82/2021 Tomada de Preço nº 15/2021. Data do termo de rescisão: 03/05/2022.

Aplicação das seguintes penalidades:
a) multa de 0,34% (zero trinta e quatro por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexe-
cução parcial;
b) suspensão temporária da possibilidade de licitar com a Prefeitura Municipal de Urussanga pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos.

JAIR NANDI – PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2022-SAMAE
Publicação Nº 3868760

CONTRATO Nº. 17/2022
PROCESSO Nº. 08/2022

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO E A EMPRESA md 
controle de pragas ltda NOS TERMOS DA LEI Nº. 8.666 DE 21/06/93, OBJETIVANDO A prestação de serviços de caminhão hidro-jato e 
hidro-vácuo.

Contrato que entre si celebram o SAMAE – SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, com endereço na Rua Travessa da 
Imigração, 1016, Urussanga/SC, inscrito no CGC/MF sob o nº 86.532.520/0001-60, neste ato representada por sua DIRETORA, Senhora 
MAGALY BONETTI MAZZUCCO, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA com 
sede na Rodovia ICR 150, Bairro Nossa Senhora de Fátima, nº 853, município de Içara/SC, inscrita no CGC/MF sob o nº. 11.242.630/0001-
99 neste ato representada por seu ADMINISTRADOR, Senhor NERI ALVES DOS SANTOS doravante denominada simplesmente de CON-
TRATADA, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à 
proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de 300 horas de Caminhão Hidro-jato e Hidro-vácuo para limpeza e manuten-
ção periódica nas estações elevatórias de esgoto sanitário e redes coletoras de esgoto sanitário do SAMAE, localizados em pontos diversos 
do município de Urussanga/SC.

1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde serão executa-
dos os serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da 
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2 - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo teor é de conhecimento das partes 
contratantes: Edital e anexos, Proposta da CONTRATADA, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no 
País, que lhe forem atinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 - O objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: Direta.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços, o preço proposto que é R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) por hora.

4.2 - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluam todos os custos diretos e indiretos 
requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

4.3 - A medição contendo o quantitativo dos serviços realizados e seus respectivos preços será emitida pela CONTRATANTE, que encami-
nhará a CONTRATADA, liberando-a para faturamento até o 5º (quinto) dia útil do mês subseq-ente ao da execução dos serviços.
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4.4 - O pagamento será efetivado no Escritório da CONTRATANTE ou depósito bancário.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5 - O custo apresentado caracterizando o preço unitário e global para a execução dos serviços será reajustado de acordo com o seguinte 
critério: SEM REAJUSTE.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 - O prazo de execução é IMEDIATO, nos quantitativos solicitados pelo SAMAE e terá vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado, 
mediante termo aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 60 dias 
antes do término do contrato, e de conformidade com o estabelecido nas Leis Nº. 8.666/93 e 8.883/94.

6.2 - O início deve se dar em 5 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento.

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

6.5 - Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

6.6 - As medições das etapas ou parcelas se darão a cada 30 (trinta) dias no máximo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a 
seguinte classificação:

Projeto/Atividade Descrição Item Orçamentário Valor Bloqueado
2022 Manut. Serviços Técnicos 3.3.90.39.28.00.00 85.500,00

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO

8.1 - Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avencadas e as normas da Lei, respondendo 
cada uma pelas conseq-ências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 - A execução deste Contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da CONTRATANTE especialmente designado.

8.3 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução 
deste Contrato.

8.4 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

8.5 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativo de seu objeto, nos limites 
permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666.

9.1.2 - Por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantida o valor inicial atuali-
zado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de forne-
cimento de bens ou execução de obra ou serviço.
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9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, 
respeitados os termos do Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS

10.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá, conforme a gravidade da falta e garantida a prévia defesa, a aplicação das se-
guintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº. 8.666/93.

a) advertência por escrito;

b) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição, no caso de retardamento, sem justa causa, 
do início dos trabalhos contratados;

c) multa de 1% (um por cento) calculado sobre o valor da última medição por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no 
caso de paralisação da execução do contrato, sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 07 (sete) dias consecutivos;

d) multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da última medição pelo não cumprimento do prazo contratual, 
sem plena justificativa;

e) multa de até 1% (um por cento) calculados sobre o valor da última medição, em caso de inobservância das demais cláusulas do Contrato;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SAMAE de Urussanga/SC, por prazo não superior 
a 2 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o SAMAE de Urussanga/SC.,enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, Art. 87 da Lei 
Nº. 8.666/93;

h) no caso de inadimplemento que resulta em aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, o pagamento devido 
só poderá ser liberado se comprovado, mediante a apresentação de guia, o recolhimento da multa em questão, ou o desconto do valor da 
mesma sobre o total da fatura.

10.2 - O valor da multa será automaticamente descontado dos pagamentos devidos pelo SAMAE de e a CONTRATADA vier a fazer jus.

10.3 - A CONTRATADA será notificada da aplicação da multa e à partir da notificação terá o prazo de 05 (cinco) dias para recolher a impor-
tância correspondente em nome da CONTRATANTE, assegurado o direito de defesa de que trata o parágrafo 2º. (segundo), do artigo 87, 
da Lei Nº. 8.666/93.

10.4 - Fora deste prazo a multa será cobrada em dobro e a CONTRATANTE suspenderá os pagamentos até o valor correspondente à multa 
seja recolhido, não cabendo correção ou atualização dos valores do pagamento suspenso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - Rescisão deste Contrato por ato unilateral da CONTRATANTE:

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá, unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extra-
judicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar a CONTRATADA sua intenção, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias:

a) o não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) o cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) o desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores;

d) razões de interesse do serviço público.

11.1.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extra-
judicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:

a) o atraso injustificado no início dos serviços;

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;

d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
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cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do 
contrato;

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato.

11.1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições:

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a 
CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da 
rescisão, deduzidos os prejuízos causados a CONTRATANTE;

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que 
julgar mais conveniente;

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução 
dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida.

11.2 - Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

11.2.1 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de parte dos serviços acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido 
no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 da Lei Nº. 8.666/93;

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos contratuais.

11.2.2 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato.

11.3 - Rescisão do Contrato em Virtude de Força Maior:

11.3.1 - Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA poderão rescindir este Contrato em caso de interrupção na execução dos serviços por 
um período maior que 30 (trinta) dias, em virtude de força maior, conforme definido no artigo 1058 do Código Civil Brasileiro, regularmente 
comprovado e impedido da execução deste Instrumento Contratual.

Neste caso, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os serviços que a mesma tenha realizado, de acordo com os termos deste Contrato.

11.3.2 - Sempre que uma das partes julgar necessário invocar motivo de força maior, deverá fazer imediata comunicação escrita a outra, 
tendo esta última um prazo até 5 (cinco) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notifi-
cação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS

12.1 - Concluídos os serviços/obras objeto do Contrato, em 05 (cinco) dias após a comunicação da CONTRATANTE ou resilido este, será 
efetuado pela fiscalização da CONTRATANTE o seu recebimento provisório, após, e se reconhecido o integral cumprimento das obrigações 
contratuais.

12.1.1 - O recebimento provisório não isenta a CONTRATADA da responsabilidade decorrente de erros de execução, a cuja reparação se 
obriga, tudo sem ônus para a CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69, da Lei Nº. 8.666/93.

12.1.2 - Decorridos 30 (trinta) dias consecutivos da data do recebimento provisório, e verificada a correção dos serviços executados, pro-
ceder-se-á ao recebimento definitivo, lavrando-se o termo respectivo, que consignará quitação geral, plena e recíproca entre as partes.
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12.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços nem a ética profis-
sional pela perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS

13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciária, social e trabalhista, 
bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração deste Contrato, ou da execução, correrão 
única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

13.1.1 - Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, 
em qualquer tempo, a existência de débito proveniente do não-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 
desde já autorizada a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularização de sua 
situação.

13.2 - Quaisquer alterações nos encargos ou obrigações de natureza fiscal e/ou parafiscal, após a data limite de recebimento e abertura da 
proposta, será objeto de entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

13.3 - A CONTRATADA responderá a todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em conseq-ência da execução dos serviços con-
tratados, os quais não importam em vinculação laboral entre a CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relação empregatícia 
com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho.

13.3.1 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, a CONTRATADA, reembolsar-lhe-á os valores pagos 
em decorrência da decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – NOVAÇÃO

14 - A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não 
aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada 
como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, 
serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SEGURO

15 - A CONTRATADA é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo que utilizar na execução dos 
serviços previstos neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16 - Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Urussanga/SC, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas 
abaixo.

Urussanga/SC., 02 de maio de 2022.

Pelo SAMAE:

______________________________
MAGALY BONETTI MAZZUCCO
DIRETOR DO SAMAE

Pela CONTRATADA:

NERI ALVES DOS SANTOS
ADMINISTRADOR

Testemunhas:

NOME: Filipo De Brida   NOME: Luciano Lavina
CPF: 032.024.179-32   CPF: 017.350.999-10
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PORTARIA GP/Nº 202/2022
Publicação Nº 3867959

PORTARIA GP/Nº 202, DE 19 DE ABRIL DE 2022.

Altera carga horária do servidor GUILHERME BEZ FONTANA DE LORENZI CANEVER, ocupante da vaga de Médico Clínico Geral/ESF – ACT, 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais, com base no Ofício nº 042/2022 da Secretaria Municipal de 
Saúde e de acordo com a Portaria GP/Nº 131, de 11 de maio de 2019,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a carga horária do servidor GUILHERME BEZ FONTANA DE LORENZI CANEVER, ocupante da vaga de Médico Clínico Geral/
ESF – ACT, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, de 40hs/semanais para 30hs/semanais, a partir de 19 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 19 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Registrada na Secretaria de Administração, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 209/2022
Publicação Nº 3867853

PORTARIA GP/Nº 209, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora PATRÍCIA CITTADIN GREGÓRIO, vinculada à Secretaria Municipal 
de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 85, de 16 de fevereiro de 
2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora PATRÍCIA CITTADIN GREGÓRIO, ocupante da vaga de 
Professor – ACT, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, a partir de 20 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 20 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 210/2022
Publicação Nº 3868026

PORTARIA GP/Nº 210, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

Converter licença prêmio assiduidade em pecúnia ao servidor SUELE TIBES DA SILVA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o §º 1º do art. 65, da Lei Complementar nº 
7, de 24 de novembro de 2004 c/c com a Lei Complementar nº 14, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Converte em pecúnia os períodos de licença prêmio assiduidade, do servidor SUELE TIBES DA SILVA, conforme segue:
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I – período aquisitivo de 09/08/2008 a 08/08/2013, pagamento em pecúnia de 1/3 de licença prêmio assiduidade, a ser pago na folha de 
pagamento do mês de abril/2022;
II – período aquisitivo de 09/08/2013 a 08/08/2018, pagamento em pecúnia de 1/2 de licença prêmio assiduidade, a ser pago na folha de 
pagamento do mês de abril/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 20 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal

BRAZ CISESKI
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 211/2022
Publicação Nº 3868033

PORTARIA GP/Nº 211, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

Converter licença prêmio assiduidade em pecúnia a servidora MARIANA BONETTI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 127 da Lei Complementar nº 14, de 27 
de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Converte em pecúnia os períodos de licença prêmio assiduidade, da servidora MARIANA BONETTI, conforme segue:
I – período aquisitivo de 03/03/2014 a 02/03/2019, pagamento em pecúnia de 1/2 de licença prêmio assiduidade, a ser pago na folha de 
pagamento do mês de abril/2022;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 20 de abril de 2022.
JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 212/2022
Publicação Nº 3868082

PORTARIA GP/Nº 212, DE 22 DE ABRIL DE 2022.

Nomeia ANA PAULA NESI para atuar no cargo de Assessor de Comunicação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANA PAULA NESI para atuar no cargo de Assessor de Comunicação – GDA-29, vinculado ao Gabinete do Prefeito, a partir 
de 22 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 22 d abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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PORTARIA GP/Nº 213/2022
Publicação Nº 3868208

PORTARIA GP/Nº 213, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora ITAMARA FERREIRA DIAS, ocupante da vaga de Agente de Ser-
viços Gerais – ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 48, de 7 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora ITAMARA FERREIRA DIAS, ocupante da vaga de Agente 
de Serviços Gerais – ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 25 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 214/2022
Publicação Nº 3868229

PORTARIA GP/Nº 214, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato, a servidora DANIELA SORATO BONELI, ocupante da vaga de Monitor de Transporte Escolar – ACT, vincu-
lada à Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 50, de 7 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato, a servidora DANIELA SORATO BONELI, ocupante da vaga de Monitor de Transporte Escolar – ACT, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 25 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 215/2022
Publicação Nº 3868267

PORTARIA GP/Nº 215, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

Contratar o servidor UILSON ROBERTO DA SILVA, para atuar na vaga de Agente de Construção Civil – ACT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.777 de 27 de setembro de 2016 c/c 
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Contratar o servidor UILSON ROBERTO DA SILVA, para atuar na vaga de Agente de Construção Civil – ACT, vinculada a Secretaria 
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de Infraestrutura, atuando 40hs/semanais, a partir de 26 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 26 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JUCEMAR SANGALETTI
Secretário Municipal de Infraestrutura

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 216/2022
Publicação Nº 3868294

PORTARIA GP/Nº 216, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

Contratar a servidora MARCIA GOMES DOS REIS, para atuar na vaga de Agente de Serviços Gerais – ACT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.777 de 27 de setembro de 2016 c/c 
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Contratar a servidora MARCIA GOMES DOS REIS, para atuar na vaga de Agente de Serviços Gerais – ACT, para atuar no CMEI Agenir 
Nichele, vinculada a Secretaria de Educação, atuando 40hs/semanais, a partir de 26 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 26 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 217/2022
Publicação Nº 3868359

PORTARIA GP/Nº 217, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por dispensa sem justa causa, o servidor VANIO BERGMANN da vaga de Agente de Construção Civil - ACT, vinculado a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 293, de 22 de junho de 2018,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por dispensa sem justa causa, o servidor VANIO BERGMANN da vaga de Agente de Construção Civil - ACT, vinculado a 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir de 26 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 26 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JUCEMAR SANGALETTI
Secretário Municipal de Infraestrutura
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Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial 
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 218/2022
Publicação Nº 3868443

PORTARIA GP/Nº 218, DE 26 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, o servidor ARTHUR MUTINI da vaga de Agente Administrativo-ACT, vinculado 
a Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 209, de 31 de agosto de 
2020,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, o servidor ARTHUR MUTINI da vaga de Agente Administrativo-ACT, 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 26 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 26 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial 
dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 219/2022
Publicação Nº 3868522

PORTARIA GP/Nº 219, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo órgão, a servidora MARINA BARBOSA ALBANO, ocupante da vaga de Coordenador do do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS-ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 133, de 7 de março de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo órgão, a servidora MARINA BARBOSA ALBANO, ocupante da vaga de Coordenador 
do do Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS-ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir 
de 27 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 27 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROSANE DE BRIDA BENEDET
Secretária Municipal de Assistência Social

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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PORTARIA GP/Nº 220/2022
Publicação Nº 3868589

PORTARIA GP/Nº 220, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

Contratar o servidor EMERSON JOSÉ SCRINS DA VEIGA, para atuar na vaga de Agente de Construção Civil – ACT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.777 de 27 de setembro de 2016 c/c 
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Contratar o servidor EMERSON JOSÉ SCRINS DA VEIGA, para atuar na vaga de Agente de Construção Civil – ACT, vinculada a Se-
cretaria de Infraestrutura, atuando 40hs/semanais, a partir de 27 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 27 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JUCEMAR SANGALETTI
Secretário Municipal de Infraestrutura

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 221/2022
Publicação Nº 3868691

PORTARIA GP/Nº 221, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora JULIANA RONSANI RAIMUNDO, ocupante da vaga de Professor 
– ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 46, de 7 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora JULIANA RONSANI RAIMUNDO, ocupante da vaga de 
Professor – ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 29 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 222/2022
Publicação Nº 3868733

PORTARIA GP/Nº 222, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora ROSA MARIA DE SOUZA, ocupante da vaga de Monitor de Trans-
porte Escolar – ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 50, de 7 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo contratado, a servidora ROSA MARIA DE SOUZA, ocupante da vaga de Monitor de 
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Transporte Escolar – ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 29 de abril de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 223/2022
Publicação Nº 3868820

PORTARIA GP/Nº 223, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Prorroga o contrato de trabalho dos servidores que menciona, vinculados a Secretaria de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o contrato de trabalho dos servidores abaixo, conforme segue:
I – CAROLINA DAL BÓ CERON, ocupante da vaga de Odontólogo/ESF - ACT, até 8 de maio de 2023;
II – PEDRO CÉLIO PEREIRA, ocupante da vaga de Agente de Serviços Gerais – ACT, até 1º de maio de 2023.
III – VLADIMIR VIEIRA, ocupante da vaga de Motorista – ACT, até 30 de maio de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 224/2022
Publicação Nº 3870160

PORTARIA GP/Nº 224, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Altera carga horária do servidor EDSON ALANO DE SOUZA JUNIOR, ocupante da vaga de Engenheiro Ambiental – ACT, vinculado a Diretoria 
de Meio Ambiente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais, com base na Portaria GP/Nº 157, de 24 de março de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a carga horária do servidor EDSON ALANO DE SOUZA JUNIOR, ocupante da vaga de Engenheiro Ambiental – ACT, vinculado 
a Diretoria de Meio Ambiente, na Secretaria de Desenvolvimento de 30hs/semanais para 40hs/semanais, a partir de 1º de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

BRAZ CISESKI
Secretária Municipal de Desenvolvimento
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Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 225/2022
Publicação Nº 3870200

PORTARIA GP/Nº 225, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Nomeia EDSON SAVI MONDO para atuar no cargo de Diretor de Cultura I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDSON SAVI MONDO para atuar no cargo de Diretor de Cultura I – GDA-24, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento, a partir de 1º de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Revoga-se a Portaria GP/Nº 125, de 4 de março de 2022.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

BRAZ CISESKI
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 226/2022
Publicação Nº 3870206

PORTARIA GP/N° 226, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Atribui função gratificada ao servidor MAURO PAES CORREA, ocupante do cargo de Técnico em Informática.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Atribuir função gratificada FG-11 ao servidor MAURO PAES CORREA, ocupante do cargo de Técnico em Informática, por ocupar 
função na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, no percentual de 10%, a partir de 1º de maio de 2022.

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

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário 
Oficial dos Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2648

PORTARIA GP/Nº 227/2022
Publicação Nº 3870212

PORTARIA GP/Nº 227, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Nomeia FABIANE THOMAZ para atuar no cargo de Diretor Administrativo I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear FABIANE THOMAZ para atuar no cargo de Diretor Administrativo I – GDA-01, vinculado a Secretaria Municipal de Adminis-
tração, a partir de 1º de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Revoga-se a Portaria GP/Nº 214, de 11 de março de 2022.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 29 de abril de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrada na Secretaria de Administração, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 228/2022
Publicação Nº 3870419

PORTARIA GP/Nº 228, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Altera carga horária da servidora SIBELE DA ROLT MATTOS MORETO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, vinculada a Secretaria 
de Administração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º Alterar a carga horária da servidora SIBELE DA ROLT MATTOS MORETO, ocupante do cargo de Agente Administrativo, vinculada a 
Secretaria de Administração, de 40hs/semanais para 25hs/semanais, a partir de 2 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ANDRESA BALDASSAR DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 229/2022
Publicação Nº 3870515

PORTARIA GP/Nº 229, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Exonera, por pedido de demissão sem justa causa, o servidor ALEXANDRE RÉGIO GOMES da vaga de Médico Clínico Geral/ESF-ACT, vincu-
lado a Secretaria Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 246, de 11 de maio de 2018,
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RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por pedido de demissão sem justa causa, o servidor ALEXANDRE RÉGIO GOMES da vaga de Médico Clínico Geral/ESF-ACT, 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 2 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 230/2022
Publicação Nº 3870518

PORTARIA GP/Nº 230, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Contratar a servidora LUCICLÉIA TEIXEIRA DA SILVA, para atuar na vaga de Agente de Serviços Gerais – ACT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº 2.777 de 27 de setembro de 2016 c/c 
Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014,

RESOLVE:
Art. 1º Contratar a servidora LUCICLÉIA TEIXEIRA DA SILVA, para atuar na vaga de Agente de Serviços Gerais – ACT, na Secretaria Municipal 
de Saúde, atuando 40hs/semanais, a partir de 2 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

ROBERTINA GOULART NUNES
Secretária Municipal de Saúde

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 231/2022
Publicação Nº 3870549

PORTARIA GP/Nº 231, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Torna sem efeito a contratação de JULIANA SILVA MELLO, aprovada em Processo Seletivo para a vaga de Professor – ACT.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria nº 46, de 7 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Torna sem efeito a contratação de JULIANA SILVA MELLO, aprovada em Processo Seletivo para a vaga de Professor – ACT, em virtude 
de desistência de vaga.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º Fica revogada a Portaria GP/Nº 46, de 7 de fevereiro de 2022, no que tange a contratação da referida servidora.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal
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JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 232/2022
Publicação Nº 3870569

PORTARIA GP/Nº 232, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Nomeia candidato aprovado no Concurso Público Municipal regido pelo edital nº 01/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público Municipal, devidamente homologado através do Decreto GP/Nº 206, de 29 de ou-
tubro de 2018;

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento para Efetivação, datado de 18 de abril de 2022,

RESOLVE:
Art.1º Nomear JULIANA RONSANI RAIMUNDO, aprovado em 12º lugar no Concurso Público Municipal, para exercer o Cargo Público Efetivo 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, com lotação na Administração Pública Municipal, com carga horária de 20 horas/semanais, a 
partir de 2 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 233/2022
Publicação Nº 3870680

PORTARIA GP/Nº 233, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Contrata o servidor MURILO VIEL na vaga de Professor-ACT, para lecionar curso no Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as Lei n° 2.680, de 12 de setembro de 2014, 
Lei nº 2.821, de 4 de outubro de 2017 e Termo de Cooperação Técnica nº 24/2017/AT-GAB/IFSC,

RESOLVE:
Art. 1° Contratar o servidor MURILO VIEL na vaga de Professor-ACT, para lecionar no curso de Torneiro Mecânico junto ao Instituto Federal 
de Santa Catarina – IFSC, com carga horária completa de 162hs de curso, no período de 2 de maio de 2022 a 22 de setembro de 2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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PORTARIA GP/Nº 234/2022
Publicação Nº 3870748

PORTARIA GP/Nº 234, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Contratar temporariamente profissionais para atuarem na Rede Municipal de Ensino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com Lei nº 2.680, de 12 de setembro de 2014 e 
conforme Edital n° 001/2021,

RESOLVE:
Art. 1° Contratar temporariamente a servidora abaixo relacionada, para exercer a função de Professor – ACT na área de Ensino Infantil, 
na Secretaria de Educação, em virtude da necessidade imperiosa de compor o quadro funcional de professores, conforme quadro abaixo:

Titular da Vaga C.H. Motivo do afasta-
mento

Profissional Subs-
tituto Unidade Escolar Classificação Período

Patricia Cittadin 
Gregório 20 Exoneração DORACI LOLLI EEI Sementinha do 

Futuro 228º 02/05/2022 a 
22/12/2022

Juliana Ronsani 
Raimundo 30 Exoneração SANDRA ESTER 

CITTADIN
EM Rosalino Da-
miani 225º 02/05/2022 a 

22/12/2022

Art. 2º Contratar temporariamente a servidora abaixo relacionada, para exercer a função de Monitor Escolar – ACT, na área de Educação 
Inclusiva, na Secretaria de Educação, conforme quadro abaixo:
Titular da Vaga C.H. Motivo do afastamento Profissional Substituto Unidade Escolar Período
Fabiana Araújo Mada-
lena
Maria Eduarda Pedro

40 Exoneração ELIEGE FERNANDES 
RODOLFO EM Lydio de Brida 03/05/2022 a 

22/12/2022

Art. 3º Contratar temporariamente os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função de Agente de Serviços Gerais – ACT, na 
Secretaria de Educação, em virtude da necessidade imperiosa de compor o quadro funcional de professores, conforme quadro abaixo:
Titular da Vaga C.H. Motivo do afastamento Profissional Substituto Unidade Escolar Período
Maria Helena Romagna 
Zapelini 40 Exoneração JULIANA CARBONI 

CUNHA CMEI Zilda Darella 02/05/2022 a 
22/12/2022

Itamara Ferreira Dias 40 Exoneração ELISANDRA TORETTI EM Lydio de Brida 03/05/2022 a 
22/12/2022

Art. 4º Contratar temporariamente os servidores abaixo relacionados, para exercerem a função de Monitor de Transporte Escolar – ACT, 
na Secretaria de Educação, em virtude da necessidade imperiosa de compor o quadro funcional de professores, conforme quadro abaixo:
Titular da Vaga C.H. Motivo do afastamento Profissional Substituto Período

Daniela Sorato Boneli 40hs Exoneração ANA PAULA ULIANO CAR-
VALHO 03/05/2022 a 15/12/2022

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Muni-
cípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 235/2022
Publicação Nº 3870877

PORTARIA GP/Nº 235, DE 2 DE MAIO DE 2022.

Exonera, por término de contrato antecipado pelo órgão, a servidora MARIA EDUARDA PEDRO, ocupante da vaga de Monitor Escolar – ACT, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Portaria GP/Nº 56, de 8 de fevereiro de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Exonera, por término de contrato antecipado pelo órgão, a servidora MARIA EDUARDA PEDRO, ocupante da vaga de Monitor Escolar 
– ACT, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a partir de 2 de maio de 2022.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 2 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

JANEA APARECIDA DA SILVA POSSAMAI
Secretária Municipal de Educação

Registrada na Secretaria de Administração, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois e publicada no Diário Oficial dos 
Municípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 236/2022
Publicação Nº 3870762

PORTARIA GP/Nº 236, DE 3 DE MAIO DE 2022.

Nomeia LUCIO DELLA BRUNA para atuar no cargo de Coordenador de Conselhos Municipais II.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUCIO DELLA BRUNA para atuar no cargo de Coordenador de Conselhos Municipais II – GDA-75, vinculado ao Gabinete do 
Prefeito, a partir de 3 de maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 3 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Municí-
pios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.

PORTARIA GP/Nº 237/2022
Publicação Nº 3870912

PORTARIA GP/Nº 237, DE 4 DE MAIO DE 2022.

Nomeia candidato aprovado no Concurso Público Municipal regido pelo edital nº 01/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUSSANGA, no uso de suas atribuições e com base na Lei Municipal nº 2.777, de 27 de setembro de 2016,

CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público Municipal, devidamente homologado através do Decreto GP/Nº 206, de 29 de ou-
tubro de 2018;

CONSIDERANDO o Edital de Chamamento para Efetivação, datado de 5 de abril de 2022,

RESOLVE:
Art.1º Nomear ERNANY DA SILVA MORETI, aprovado em 17º lugar no Concurso Público Municipal, para exercer o Cargo Público Efetivo 
de AGENTE ADMINISTRATIVO, com lotação na Administração Pública Municipal, com carga horária de 40 horas/semanais, a partir de 4 de 
maio de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 4 de maio de 2022.

JAIR NANDI
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Administração, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois e publicado no Diário Oficial dos Mu-
nicípios, em conformidade com o Decreto GP/Nº 152/2018.
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Câmara muniCipal

ATO Nº 41, DE 3 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3871738

O Presidente da Câmara Municipal de Urussanga, Vereador Elson Roberto Ramos, no uso de suas atribuições, e em conformidade ao que 
determina o art. 15, inciso II, da Lei Orgânica do Município; c/c art. 38, incisos II, V e VIII, do Regimento Interno, e:

CONSIDERANDO as chuvas volumosas e intensas que assolam a região desde ontem (02/05/22) e com previsão até amanhã (04/05/22);
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Urussanga, através da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Secretaria de Educação, realizou 
reunião na manhã desta segunda-feira (02), para traçar planos de monitoramento e apoio em caso de enchentes;
CONSIDERANDO a existência de pontos de deslizamento de terras em alguns bairros do Município de Urussanga;
CONSIDERANDO que a Defesa Civil Estadual se faz presente no Município de Urussanga na data de hoje (03), visitando e monitorando 
locais de risco;
CONSIDERANDO que a Presidência da Câmara e demais Vereadores tem se feito presentes em reuniões com o Poder Executivo e Defesa 
Civil, fazendo o acompanhamento dos trabalhos;
CONSIDERANDO não existir matéria de urgência e/ou extrema relevância na ordem do dia (Sessão de 03/05/22);

Fica PROMULGADO o seguinte:

ATO Nº 41, DE 3 DE MAIO DE 2022.

CANCELA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUSSANGA, AGENDADA PARA O DIA 3 DE MAIO DE 2022, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Fica determinado o cancelamento da realização da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Urussanga, agendada para o dia 3 de 
maio de 2022.

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

Câmara Municipal de Urussanga, 3 de maio de 2022.
Vereador Elson Roberto Ramos
Presidente

Vereador Daniel Rejes Pereira Moraes
Vice-Presidente

Vereador Luan Francisco Varnier
Primeiro Secretário

Vereador José Carlos José
Segundo Secretário

Registrado e publicado o presente Ato no mural da Câmara Municipal e no site www.camaraurussanga.sc.gov.br em 3 de maio de 2022.

Vereador Luan Francisco Varnier
Primeiro Secretário

DESPACHO - CIP VEREADOR ROZEMAR SEBASTIÃO
Publicação Nº 3869142

COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCESSANTE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022

Vistos.
Conforme audiência realizada nesta data, houve negativa do denunciado quanto à oitiva de testemunhas de defesa e seu depoimento pes-
soal, de forma que foi declarado o encerramento da instrução.
Consigno que, na audiência, restou aberto ao denunciado o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de alegações finais, conforme art. 5º, 
inciso V, do Decreto-Lei Federal nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, sendo o mesmo notificado na própria audiência.
Proceda a Secretaria a notificação das testemunhas previamente requisitadas (servidores e autoridades), dispensando-as do depoimento, 
diante do encerramento da instrução.
Em que pese o denunciado já ter sido cientificado pessoalmente acerca da abertura de prazo para alegações finais, proceda a Secretaria a 
notificação de seu advogado, por e-mail, haja vista ter abandonado a audiência antes de seu término.
Cumpra-se e publique-se.
Urussanga, 3 de maio de 2022.
Ademir Bonomi
Presidente
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Vargeão

prefeitura

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2022
Publicação Nº 3871604

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 38C97742A96F78C4DD5F5432B36E5E5E18DBD3B0
Extrato de EDITAL de Pregão Presencial n° 33/2022
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Vargeão torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, 
Decreto Municipal n.º 75/2012, de 31 de dezembro de 2012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal 1.430/2009 
de 07 de dezembro de 2009 e Decreto Municipal nº. 047/2012 de 28 de setembro de 2012, que realizará no dia 17 de maio de 2022 às 09ho-
ras, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, exclusivo para ME/EPP/MEI, do tipo menor preço por item, visando a contratação 
de empresa para prestação de serviço de até 250 (duzentas) sessões de terapia alternativa nas modalidades de Yoga e Auriculoterapia, 
para atendimento da população em geral, de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações 
constantes no Edital de Pregão nº 33/2022. Informações complementares serão prestadas através do e-mail compras@vargeao.sc.gov.br, 
fone fax (49) 3434-0148, informando o número da licitação. O Edital encontra-se disponível para download no site da Prefeitura Municipal 
de Vargeão, no link http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01028-002/con_licitacoes.faces
Vargeão - SC, 03 de maio de 2022.
Volmir Felipe
Prefeito Municipal
38C97742A96F78C4DD5F5432B36E5E5E18DBD3B0

http://e-gov.betha.com.br/transparencia/01028-002/con_licitacoes.faces
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LEI COMPLEMENTAR Nº 090/2022
Publicação Nº 3870944

 

 

 
 
 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 090/2022  

 
PROMOVE ALTERAÇÃO NOS ANEXOS, I DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 010/2005, QUE  
DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA E DE 
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 

VOLMIR FELIPE, Prefeito Municipal de Vargeão, Estado de Santa Catarina, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica, FAZ SABER a todos os 
habitantes do Município que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e este 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei Complementar: 
 

Art. 1º O Anexo I da Lei Complementar n. 010, de 13 de dezembro de 2005, 
referente a Cargos de Provimento Efetivo fica acrescido o cargo de Segundo Professor de 
Turma, e o anexo I, da Lei Complementar n. 010, de 13 de dezembro de 2005, referente a 
Cargos de Provimento Temporário fica excluído o cargo de Segundo Professor de Turma.   

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

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vargeão/SC, em 02 de maio de 2022. 

 
 
 

VOLMIR FELIPE 
Prefeito Municipal 
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Anexos da Lei Complementar nº 010/2005 
 

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
 

ANEXO I 
 

TABELA DE ATRIBUIÇÕES 
 

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 
 

CARGO DOCÊNCIA ATRIBUIÇÕES 

Professor de Português 
 
1.Docência em Português 
 

1.1.  participar da elaboração do projeto 
político-pedagógico, de cursos, 
programas e atividades da escola, 
cumprindo o plano de trabalho; 
1.2.  zelar pela aprendizagem de todos 
os educandos sendo responsável por 
tarefas indispensáveis ao atingimento 
dos fins educacionais da escola; 
1.3. cumprir os dias letivos, ministrar as 
aulas programadas e participar 
integralmente de todos os períodos 
destinados ao planejamento, à 
avaliação, ao desenvolvimento 
profissional e demais atividades 
previstas no calendário escolar; 
1.4.  estabelecer, com o apoio dos 
demais agentes da escola, estratégias 
de recuperação para os alunos de 
menor rendimento escolar; 
1.5. colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e 
a comunidade; 
1.6. executar o trabalho diário de forma 
a se vivenciar um clima de respeito 
mútuo e de relações que conduzam à 
aprendizagem. 
1.7. executar as demais normas 
estabelecidas no regimento escolar, 
nas diretrizes emanadas dos órgãos 
superiores e legislação federal, 
estadual e municipal. 
1.8. participar e manter-se em 
permanente atualização pedagógica, 
visando o aperfeiçoamento profissional. 
1.9. observar, no implemento de suas 
atividades, regras de segurança que 
devem ser asseguradas no 

Professor de Língua 
Estrangeira Moderna 

 
1 Docência em Inglês ou 
Espanhol 
 

Professor de Ciências 
 
1 Docência em Ciências 
 

Professor de Matemática 

 
1 Docência em 
Matemática 
 

Professor de História 
 
1 Docência em História 
 

Professor de Geografia 
 
1 Docência em Geografia 
 

Professor de Educação 
Física 

 
1 Docência em Educação 
Física 
 

Professor de Arte 
 
1 Docência em Arte 
 

Professor de Ensino 
Religioso 

 
1 Docência em Educação 
Religiosa 
 

Professor – (em Extinção) 

 
1 Docência na Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 
 

Professor de Educação 1 Docência em Educação 
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Infantil e Séries Iniciais – 
(em Extinção) 

Infantil e Ensino 
Fundamental 

atendimento às crianças e na utilização 
de materiais, equipamentos e 
instrumentos durante a execução das 
rotinas diárias. 
1.10. Cumprir 1/3 de horas atividades 
exclusivamente na escola. 

Professor de Educação 
Infantil 

1 Docência em Educação 
Infantil 

Professor de Anos Iniciais 1  Docência em Anos 
Iniciais 

Segundo Professor de 
Turma 

1. Docência no 
ensino fundamental  

 

1.1 nos anos iniciais do ensino 
fundamental competem ao Segundo 
Professor de Turma, devidamente 
habilitado em educação especial, as 
funções de: 
I - co-reger a classe com o professor 
titular; 
II - contribuir, em razão de seu 
conhecimento específico, com a 
proposição de procedimentos 
diferenciados para qualificar a prática 
pedagógica; e 
III - acompanhar o processo de 
aprendizagem dos educandos de forma 
igualitária. 
1.2. no ensino fundamental, cabe ao 
Segundo Professor de Turma, 
devidamente habilitado em educação 
especial, apoiar, em função de seu 
conhecimento específico, o professor 
regente no desenvolvimento das 
atividades pedagógicas. 
1.3. Constituem-se deveres e 
atribuições do Segundo Professor de 
Turma: 
I - planejar e executar as atividades 
pedagógicas, em conjunto com o 
professor titular dos anos iniciais; 
II - tomar conhecimento antecipado do 
planejamento do professor regente; 
III - propor adequações curriculares nas 
atividades pedagógicas; 
IV - participar do conselho de classe; 
V - participar com o professor titular 
das orientações e assessorias 
oferecidas pela secretaria Municipal de 
Educação; 
VII - sugerir ajudas técnicas que 
facilitem o processo de aprendizagem 
do aluno da educação especial; 
VIII - cumprir a carga horária de 
trabalho na escola, mesmo na eventual 
ausência do aluno; e 
IX - participar de capacitações na área 
de educação. 
1.4.  participar da elaboração do projeto 
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político-pedagógico, de cursos, 
programas e atividades da escola, 
cumprindo o plano de trabalho; 
1.5.  zelar pela aprendizagem de todos 
os educandos sendo responsável por 
tarefas indispensáveis ao atingimento 
dos fins educacionais da escola; 
1.6. cumprir os dias letivos, ministrar as 
aulas programadas e participar 
integralmente de todos os períodos 
destinados ao planejamento, à 
avaliação, ao desenvolvimento 
profissional e demais atividades 
previstas no calendário escolar; 
1.7.  estabelecer, com o apoio dos 
demais agentes da escola, estratégias 
de recuperação para os alunos de 
menor rendimento escolar; 
1.8. colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e 
a comunidade; 
1.9. executar o trabalho diário de forma 
a se vivenciar um clima de respeito 
mútuo e de relações que conduzam à 
aprendizagem. 
1.10. executar as demais normas 
estabelecidas no regimento escolar, 
nas diretrizes emanadas dos órgãos 
superiores e legislação federal, 
estadual e municipal. 
1.11. participar e manter-se em 
permanente atualização pedagógica, 
visando o aperfeiçoamento profissional. 
1.12. observar, no implemento de suas 
atividades, regras de segurança que 
devem ser asseguradas no 
atendimento às crianças e na utilização 
de materiais, equipamentos e 
instrumentos durante a execução das 
rotinas diárias. 
1.13. Cumprir 1/3 de horas atividades 
exclusivamente na escola.  

Assistente Técnico 
Pedagógico 

1. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na 
educação infantil e no ensino fundamental, voltadas para 
planejamento, administração, supervisão e inspeção escolar: 
1.1.  coordenar a elaboração e a execução do projeto político-
pedagógico da escola; 
1.2.  realizar as tarefas administrativas inerentes à sua área;  
1.3.  realizar as atividades pedagógicas definidas no projeto 
político-pedagógico da escola; 
1.4.  velar pelo plano de trabalho de cada docente; 
1.5.  prover os meios de recuperação dos alunos de menor 
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rendimento; 
1.6.  promover  a  articulação da escola com as famílias e com a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola; 
1.7. informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução do projeto 
político-pedagógico da escola;  
1.8. acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em 
colaboração com os docentes e famílias; 
1.9. elaborar,  acompanhar  e avaliar os planos, programas e 
projetos voltados ao desenvolvimento do Sistema Municipal de 
Ensino, em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de recursos humanos e de materiais; 
1.10. coordenar, no âmbito da escola, as atividades de 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional dos 
docentes. 
1.11. acompanhar  e  supervisionar  o funcionamento da escola, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e 
pelo padrão de qualidade do ensino; 
1.12. assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
1.13. atuar nas seguintes áreas: educação Infantil – Creche e Pré 
Escola; Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais; Educação 
Especial / Inclusiva; Educação do Campo em todas as etapas; 
1.14. auxiliar o(a) diretor(a) quando necessário e solicitado; 
1.15. organizar as reuniões pedagógicas; 
1.16. assessorar na elaboração e execução de instrumentos e 
mecanismos de avaliação institucional; 
1.17. assessorar o planejamento dos professores tendo como base 
a documentação pedagógica (BNCC e Currículo); 
1.18. planejar momentos de ‘formação continuada na Unidade em 
parceria com a Secretaria de Educação; 
1.19. propor, coordenar e acompanhar projetos que dinamizem e 
favoreçam aprendizagens significativas às crianças, adolescentes e 
adultos; 
1.20. assumir uma postura ética e respeitosa com os alunos, pais e 
demais profissionais da rede; 
1.21. Auxiliar quando da ausência do professor regente de turma. 

Supervisor Escolar  

1. Atividades de suporte pedagógico direto à docência na 
educação infantil e no ensino fundamental, voltadas para 
planejamento, administração, supervisão e inspeção escolar: 
1.1.  coordenar a elaboração e a execução do projeto político-
pedagógico da escola; 
1.2.  realizar as tarefas administrativas inerentes à sua área;  
1.3.  realizar as atividades pedagógicas definidas no projeto 
político-pedagógico da escola; 
1.4.  velar pelo plano de trabalho de cada docente; 
1.5.  prover os meios de recuperação dos alunos de menor 
rendimento; 
1.6.  promover  a  articulação da escola com as famílias e com a 
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 
escola; 
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1.7. informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução do projeto 
político-pedagógico da escola;  
1.8. acompanhar o processo de desenvolvimento dos alunos, em 
colaboração com os docentes e famílias; 
1.9. elaborar,  acompanhar  e avaliar os planos, programas e 
projetos voltados ao desenvolvimento do Sistema Municipal de 
Ensino, em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros, de recursos humanos e de materiais; 
1.10. coordenar, no âmbito da escola, as atividades de 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional dos 
docentes. 
1.11. acompanhar  e  supervisionar  o funcionamento da escola, 
zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e 
pelo padrão de qualidade do ensino; 
1.12. assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 
1.13. orientar o grupo de professores, desafiar, instigar, questionar, 
motivar, despertando neles o desejo, o prazer, o envolvimento com 
o trabalho desenvolvido e dividindo as alegrias dos resultados 
obtidos;  
1.14. apoiar o professor sendo organizador ou orientador do 
trabalho pedagógico desenvolvido nas escola. 
1.15. estabelecer o posicionamento de fazer, agir, movimentar e 
envolver-se interagindo na comunidade dos relacionamentos na 
escola, em sala de aula nas quais os alunos estão inseridos;  
1.16. ter como objeto de trabalho a produção do professor – o 
aprender do aluno – de modo especial com a qualidade dessa 
produção. O objeto de trabalho do supervisor é a aprendizagem do 
aluno através do professor, onde ambos trabalham como numa 
equipe um dependendo do outro; 
1.17. promover a interação entre teoria e prática, entre pensamento 
e ação; 
1.18. zelar pela qualidade do ensino, colaborar diretamente com os 
professores, com os alunos e suas famílias; 
1.19. traçar o perfil da escola dentro do projeto político pedagógico 
sempre orientando, ajudando os professores, alunos e pais; 
1.20. acompanhar a atualização pedagógica e normativa, com 
especial atenção, em ambos os casos, aos fundamentos 
determinados na LDB 9.394/96; propiciar oportunidades de estudo 
e interlocução aos professores, em atividades coletivas, que 
reúnam professores que desenvolvem um mesmo conteúdo nas 
diversas séries e níveis escolares; propiciar oportunidades de 
estudo e decisões coletivas sobre o material didático. 
 

Agente Educacional 

1. atuação como facilitador do desenvolvimento integral da criança, 
adotando uma atitude pedagógica de formação e de orientação; 
1.2. ministrar a alimentação da criança, consoante a sua idade e 
necessidades, acompanhando-a nas refeições e promovendo a sua 
autonomia. Educar e reeducar quanto aos hábitos alimentares, bem 
como controlar a ingestão de líquidos e alimentos variados; 
1.3. cuidar da higiene da criança e facilitar a aquisição destes 
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hábitos de saúde; 
1.4. auxiliar e orientar as crianças no controle das suas 
necessidades fisiológicas; 
1.5. estabelecer rotinas de sono adequadas à idade de cada 
criança, permanecendo vigilante durante todo o período do 
sono/repouso; 
1.6. estar atento aos sintomas de alteração física, de 
comportamento e saúde que podem ocorrer nas crianças, 
comunicando a coordenação para tomar as providências cabíveis;  
1.7. prevenir acidentes e socorrer a criança, de forma adequada em 
qualquer acidente infantil; 
1.8. desenvolver atividades que promovam vivências infantis ricas 
do ponto de vista: sensorial, motor, cognitivo, afetivo e social; 
1.9. ser modelo de bons hábitos, comportamentos e atitudes para a 
promoção dos mesmos, por parte das crianças; 
1.10. reforçar a criança nas suas aprendizagens, oferecendo-lhe 
segurança, apoio e estímulo para que desenvolva todas as suas 
capacidades da melhor forma possível. Bem como colaborar e 
assistir permanentemente o educador no processo de 
desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas; 
1.11. participar ativamente nas atividades de animação 
desenvolvidas pelos professores, em contexto escolar e de tempos 
livres, bem como promover jogos, brincadeiras e atividades 
plásticas, literárias e musicais de interesse para as crianças;  
1.12. garantir a segurança e o desenvolvimento saudável de 
crianças em situação de risco social e com Necessidades 
Educativas Especiais. 
1.13. participar ativamente nas instituições, como elemento da 
equipa educativa, assegurando a melhor atenção à criança e 
família; 
1.14. observar as condições de funcionamento dos equipamentos, 
instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos 
necessários, para evitar riscos e prejuízos; 
1.15. utilizar com racionalidade e economicidade e conservar os 
equipamentos, materiais de consumo e pedagógicos pertinentes ao 
trabalho; 
1.16. participar de programas de capacitação corresponsável, 
conhecendo as Diretrizes da educação. Bem como, informar-se e 
participar juntamente com o educador das reuniões com direção, 
pais e responsáveis, previstas durante o ano; 
1.17 ser responsável pela limpeza de brinquedos e equipamentos, 
mantendo a sala limpa e arejada; 
1.18. atender as necessidades da escola, colocando-se a 
disposição da equipe gestora, para atuar nas diferentes salas de 
aula, em que sua presença se faça necessária. Receber e acatar 
criteriosamente a orientação e as recomendações no trato e 
atendimento à clientela; 
1.19. atender as crianças no horário de entrada e saída dos 
períodos, bem como nos intervalos; 
1.20. ajudar nas terapias ocupacionais e físicas, aplicando cuidados 
especiais com deficientes e dependentes; 
1.21. executar outros encargos semelhantes, pertinentes à função; 
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1.22. se solicitado, acompanhar as linhas de transporte escolar, 
sendo responsável por garantir a integridade física e moral de 
crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola. 
Orientando a ficarem sentados, mantendo a ordem e 
organizando/auxiliando;  
Observação: Este cargo não tem direito às horas atividades, pois o 
mesmo não fará planejamento; 

 
FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

 
 

CARGO DOCÊNCIA ATRIBUIÇÕES 

Professor ACT 

1. Docência na 
Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 
 

1.1.  participar da elaboração do projeto 
político-pedagógico, de cursos, programas 
e atividades da escola, cumprindo o plano 
de trabalho; 
1.2.  zelar pela aprendizagem de todos os 
educandos sendo responsável por tarefas 
indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da escola; 
1.3. cumprir os dias letivos, ministrar as 
aulas programadas e participar 
integralmente de todos os períodos 
destinados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e demais 
atividades previstas no calendário escolar; 
1.4.  estabelecer, com o apoio dos demais 
agentes da escola, estratégias de 
recuperação para os alunos de menor 
rendimento escolar; 
1.5. colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; 
1.6. executar o trabalho diário de forma a se 
vivenciar um clima de respeito mútuo e de 
relações que conduzam à aprendizagem. 
1.7. executar as demais normas 
estabelecidas no regimento escolar, nas 
diretrizes emanadas dos órgãos superiores 
e legislação federal, estadual e municipal. 
1.8. participar e manter-se em permanente 
atualização pedagógica, visando o 
aperfeiçoamento profissional. 
1.9. observar, no implemento de suas 
atividades, regras de segurança que devem 
ser asseguradas no atendimento às 
crianças e na utilização de materiais, 
equipamentos e instrumentos durante a 
execução das rotinas diárias. 
1.10. Cumprir 1/3 de horas atividades 
exclusivamente na escola. 
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CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGA Nº 49/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022
Publicação Nº 3869088

 

 
Estado de Santa Catarina 
Governo Municipal de Vargeão  

Rua 7 de Setembro, 477 – Fone (0**49) 3434-0148 – CEP 89690-000 – VARGEÃO – SC 
Site: www.vargeao.sc.gov.br - e-mail: administracao@vargeao.sc.gov.br 

MUNICÍPIO DE VARGEÃO 
 

CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGA Nº 49/2022 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022 
 
VOLMIR FELIPE, Prefeito Municipal de Vargeão – SC, no uso de suas atribuições, 
CONVOCA as candidatas classificadas no Chamamento Público nº 07/2022 abaixo 
relacionadas para contratação por tempo determinado para escolha de vaga e 
agendamento de entrega de documentos e consulta médica pré-admissional: 
 

1. Para as funções do cargo de Professor de Educação Física: 
 Priscila Ravarena Louvison 

 
2. Para as funções do cargo de Servente: 
 Flavia de Camargo 
 Precila Marques Moreira 

 
 
A candidata convocada deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação, na Rua 
7 de Setembro, Centro, Vargeão-SC, até a data de 05/05/2022 no horário das 08h as 
11h30min e 13h às 16h30min. 
 
A contratação por tempo determinado será pelo período até 21 de dezembro de 2022, 
com lotação no Departamento de Educação, sendo que caso se fizer necessário para 
atender a demanda existente poderá haver alteração de vagas/remanejamento, com a 
ressalva de rescisão a qualquer tempo de acordo com o interesse e necessidade da 
Administração Municipal. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 – A convocada deverá comparecer no local, data e horário conforme acima indicado, 
munida da cédula de identidade e habilitação necessária. 
 
2 - O não comparecimento da candidata convocada acarretará a sua desistência da vaga 
com a imediata disponibilização da vaga para chamadas subsequentes de outros 
candidatos aprovados. 
 
3 – A candidata convocada e que aceitar a vaga ofertada deverá providenciar os 
documentos necessários e consulta médica para apresentação na data a ser estipulada 
na escolha de vaga. 
 
Vargeão-SC, 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

________________________________ 
VOLMIR FELIPE 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022
Publicação Nº 3868549

 

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2022  

 
 
Conforme laudo de avaliação emitido pela Comissão Avaliadora especialmente 
nomeada pela Portaria nº 134/2022, quanto às inscrições para contratação por tempo 
determinado para as funções dos cargos de Professor de Educação Física, Professor 
de Inglês e Servente referente ao Chamamento Público nº 07/2022, RATIFICO E 
HOMOLOGO o resultado final, em conformidade com o Edital publicado e autorizo a 
contratação dos profissionais conforme classificação e conforme a necessidade da 
Secretaria de Educação, respeitando-se a legislação vigente. 
 
Resultado do Chamamento: 
 
Professor de Inglês: Não houve inscritos para o cargo. 
 
Professor de Educação Física: 

1. Priscila Ravarena Louvison 
Foram desclassificados: Francieli Paholski Prestes 

 
Servente:  

1. Flávia de Camargo 
2. Precila Marques Moreira 
3. Jaine de Lima Ribeiro 
4. Leticia dos Santos 

 
Vargeão-SC, 03 de maio de 2022. 
 
 
 
 

__________________________ 
VOLMIR FELIPE 
Prefeito Municipal 
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Câmara muniCipal

DECRETO 04 - REPOSIÇÃO VEREADORES
Publicação Nº 3868051

DECRETO Nº 04/2022.

ATUALIZA OS VALORES DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES CORRESPONDENTE Á LEGISLATURA 2021/2024.

WILSON FROZZA, Presidente da Câmara de Vereadores de Vargeão, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º Fica atualizado nos moldes da Lei Complementar nº 088/2022 em 10,06% (dez vírgula zero seis por cento), os valores dos Subsídios 
dos Vereadores da Legislatura 2021/2024.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento retroativo dos valores correspondentes aos meses de março e abril 2022 (período de início da vigência 
da Lei Complementar 088/2022), no montante de R$ 380,54 (trezentos e oitenta reais, cinquenta e quatro centavos), na folha de paga-
mento de maio de 2022.

Gabinete do Presidente, em 02 de maio de 2022.

WILSON FROZZA
Presidente
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Vargem Bonita

prefeitura

ATA SESSÃO - RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TP 007/2022
Publicação Nº 3871558

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 007/2022.

OBJETO: contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obra de construção de qua-
dras cobertas nos Centros de Educação Infantil Pingo de Ouro e Primeiros Passos. A Obra será paga com recursos próprios e provenientes 
da Transferência Especial SCC 20238/2021.

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, reu-
niu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 96/2022, sob a presidência da Senhora Fernanda Caetano Anzollin, 
membros o Senhor Enedir de Almeida Vieira e o Senhor Robson Saggin, com a finalidade de realizar a abertura do envelope de proposta da 
empesa habilitada para esta fase do certame. No ato da sessão não havia nenhum representante presente, somente os membros da CPL. 
Por conseguinte a Presidente deu continuidade ao certame efetuando a abertura do envelope 02 (dois) – Proposta da licitante habilitada, 
sendo que a mesma foi conferida e rubricada pela Presidente e membros da comissão, constatando que a licitante atendeu os requisitos 
constantes no subitem 6.1 do Instrumento Convocatório. De consequência foi apurado o seguinte resultado classificatório: 1º) RALLTEC 
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA cotou o valor de R$ 315.361,17 (trezentos e quinze mil, trezentos e sessenta e um reais e dezessete 
centavos). Registra-se que o preço global cotado pela licitante vencedora ficou abaixo do valor máximo estipulado no subitem 9.1 do Edital. 
A empresa RALLTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA renunciou expressamente ao direito de recorrer da Fase de Julgamento de Propos-
tas através de Termo De Renúncia devidamente apresentado, dando continuidade ao andamento do processo. A presidente informa que 
extrato desta Ata será publicado junto ao Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC. Deixada à palavra livre, ninguém fez 
uso da mesma. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitações.
FERNANDA CAETANO ANZOLLIN
Presidente da CPL

ROBSON SAGGIN
Membro da CPL

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA
Membro da CPL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022
Publicação Nº 3871699

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 4BE054E2B8A8743F9A54A95ED509E6A41C138F7D
MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA – SC
EXTRATO CONTRATUAL

Contrato Nº 046/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
Contratada: DANIELEWICZ VENDAS ONLINE LTDA
Valor: R$ 63.400,00
Vigência: Início: 03/05/2022 Término: 28/01/2023
Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
Objeto da Contratação: Aquisição de equipamentos agrícolas. Aquisição de uma Plantadeira 5 linhas com recursos oriundos da Transferência 
Especial SCC 16348/2021.

Vargem Bonita, 03 de Maio de 2022

ROSAMARCIA HETKOWSKI ROMAN
Prefeita de Vargem Bonita, SC
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Vidal Ramos

prefeitura

DISPENSA LICITAÇÃO Nº. 18/2022
Publicação Nº 3870624

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Processo Licitatório nº. 44/2022
Dispensa de Licitação nº. 18/2022
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos informa que o presente Processo de Dispensa de Licitação 
para Contratação de empresa para prestação de serviços na confecção de uma placa para identificação da Delegacia de Polícia Civil, com 
fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
É necessária a compra deste item para efetuar a identificação da Delegacia de Polícia Civil presente no município de Vidal Ramos, visto que 
a antiga placa foi removida devido a sua condição ruim, e atualmente não há nada que identifique o local.
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Nota-se, pelas razões fáticas acima apresentadas, que a contratação, conforme programação do Município ocorreria via licitação. Contudo, 
em razão do valor, tempo para conclusão do procedimento licitatório, isto não se mostrou viável no momento. Tendo que garantir os serviços 
essenciais em comento, abrimos mão do que dispõe o art. 24, II da Lei 8.666/93 e suas alterações:

DO PREÇO
O valor previsto para pagamento do serviço é de R$ 3.240,18 (três mil duzentos e quarenta reais e dezoito centavos), o preço está baseado 
no menor valor dos orçamentos que conseguimos que foi no valor citado acima para a prestação de serviços solicitada.

Item Unid Quant V.U V.T

Placa para identificação com as seguintes configurações:

PAINEL METÁLICO COM REVESTIMENTO DE ACM BRILHO 3MM

· Módulo Superior - 150x80x10cm
· Logo em PVC 20mm - 40x50cm
· Pedestal - 2m

Faixa Vermelha - 150x15cm
Policia Civil - 113x17cm
Delegacia de Polícia de Vidal Ramos - 130x10cm

Adesivos devem ter aplicação de vinil, garantindo durabilidade e resistência ao 
tempo

und 01 3.240,18 3.240,18

TOTAL 3.240,18

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para a realização da presente dispensa de licitação foi verificada a existência de suficiência de recursos orçamentários, como segue: 
3.3.9.00.0.0.0.00.00.00.00.00.
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
A prestação de serviços deverá ser em 05 (cinco) dias uteis após autorização.
DA DOCUMENTAÇÃO
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados, desde que:
Para habilitação entreguem os seguintes documentos:
Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
ou ainda, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Regularidade Fiscal:
Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal/INSS, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa;
Prova de regularidade fiscal perante o FGTS, do domicílio ou sede da empresa;
Prova de regularidade relativo à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Declaração de que não emprega menor;
Declaração emitida pela empresa vencedora da Licitação atestando que não possui em seu quadro societário servidor público, vereadores, 
vice-prefeito ou prefeito do Município de Vidal Ramos, em atendimento ao art. 101 da Lei Orgânica Municipal, Deputados Federais e Sena-
dores em atendimento ao art. 54, I, "a", da Constituição da República, Deputados Estaduais em atendimento ao art. 43, I, "a", II, "a", da 
Constituição do Estado de Santa Catarina.
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DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Vidal Ramos, Eduardo Thechrin, no uso de suas atribuições legais e 
considerando tudo o que consta deste processo Administrativo, vem emitir a presente declaração de Dispensa de Licitação, fundamentada 
no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, e suas alterações posteriores, em favor da empresa DGA COMUNICAÇÃO VISUAL, CNPJ nº. 
09.644.875/0001-09, com sede na RUA PREFEITO VERGÍLIO SCHERER, Nº. 1.187, CENTRO, ITUPORANGA/SC.
Assim, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, vem comunicar ao Exmo. Prefeito Nelson Back, todo teor da 
presente declaração, para que proceda, se de acordo, com a devida ratificação.

Vidal Ramos, 03 de maio de 2022

Eduardo Thechrin
Presidente da Comissão de Licitação
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Videira

prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0156/2022
Publicação Nº 3869128

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 156/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – PMV

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam 
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida 
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Se-
letivo nº 001/2018 - PMV:

CONVOCADOS CLASSIF. CARGO

1.TIAGO KAFFER 1º OPERADOR DE TRATOT DE PNEUS, MAQUINA DE 
VARRIÇÃO E CAPINA MECÂNICA

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes docu-
mentos:

a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, 
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.

Videira, 03 de maio de 2022.

EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0157/2022
Publicação Nº 3869131

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 157/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019 – PMV

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam 
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida 
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Se-
letivo nº 001/2019 - PMV:

CONVOCADOS CLASSIF. CARGO

1.GUILHERME KONZLER 3º ENGENHEIRO CIVIL

2.FABIANA HENSEL FRITZEN 7º PSICÓLOGO

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes docu-
mentos:
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a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, 
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.

Videira, 03 de maio de 2022.

EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0158/2022
Publicação Nº 3872071

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 158/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021 – PMV

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam 
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida 
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Se-
letivo nº 003/2021 - PMV:
CONVOCADOS CLASSIF. CARGO

1.JUCELIA FABRICIO DONATTI 15º(REP) TÉCNICO DE ENFERMAGEM

2.JOSIENE FRANCISCA DA SILVA 17º(REP) TÉCNICO DE ENFERMAGEM

3.SUZI DONATTI 18º(REP) TÉCNICO DE ENFERMAGEM

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes docu-
mentos:

a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, 
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.

Videira, 03 de maio de 2022.
EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0159/2022
Publicação Nº 3872072

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 159/2022
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021 – PMV

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais, torna público que ficam 
convocados os candidatos abaixo relacionado para comparecerem no Departamento de Gestão de Pessoas, no Paço Municipal, à Avenida 
Manoel Roque, nº 188, no Município de Videira/SC, a fim de assumir as funções do cargo para o qual foram classificados no Processo Se-
letivo nº 001/2021 - PMV:

CONVOCADOS CLASSIF. CARGO

1.CLEIVANIA PELIM 3º (REP) ENFERMEIRO

O convocado deverá apresentar no Departamento de Gestão de Gestão de Pessoas na Prefeitura Municipal de Videira, os seguintes docu-
mentos:

a) Realização de Exame Médico Admissional;
b) Carteira de Trabalho – Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
c) 1 (uma) foto 3x4;
d) Cópia de Comprovante de Residência e Número de telefone;
e) Cópias de: Carteira de Identidade frente e verso, CPF, Título de Eleitor e Carteira de Trabalho;
f) Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino;
g) Comprovante do tipo sanguíneo;
h) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento;
i) Cópia de Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
j) Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda, contendo nome e data de nascimento;
k) Cópia do Certificado de Conclusão de Escolaridade exigido para o cargo;
l) Declaração firmando termo de responsabilidade de que ao tomar posse não está acumulando cargos de acordo com o Art. 37, item XVI, 
da Constituição Federal, e não ter sofrido no exercício de função pública as penalidades previstas em Lei;
m) Carteira de saúde para os casos de contratação de servidores para as áreas da saúde e educação;
n) Declaração de bens;
o) Certidão negativa de antecedentes criminais;
p) Convocação para contratação de acordo com o processo seletivo para o cargo.

Videira, 03 de maio de 2022

EURO VIECELI
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 38/2022
Publicação Nº 3867989

SECRETARIA DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 38/2022

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Orgânica artigo 100, no Código Tributário 
Municipal (Lei 69/85) artigo 87, §2º, e considerando ainda o que consta no Processo Administrativo Fiscal (PAF21156/2021), o qual se en-
contram à disposição do contribuinte na Secretaria da Fazenda Municipal no Departamento de Tributação/Fiscalização Tributária:
DECLARA;
Notificado o contribuinte abaixo relacionado do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, por não ter sido localizada em seus endereços 
constantes no cadastro municipal, posterior envio dos avisos de recebimentos (AR) BY431291264BR, BR327717212BR e BY236449255BR:
Nome: TIAGO RECH
Domicilio: Rua Iomerê, nº 855 CEP: 89560-031
Bairro: Floresta Estado: SC
Cidade: Videira/SC CPF: ***.567.209-**

Nome: TIAGO RECH
Domicilio: Rua Duque de Caxias, nº 96 CEP: 89560-116
Bairro: Centro Estado: SC
Cidade: Videira/SC CPF: ***.567.209-**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – PA21156/2021
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Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (30/08/2021), iniciamos junto ao contribuinte TIAGO RECH, inscrito no 
CPF de nº ***.567.209-**, com endereço sito a Rua Iomerê, nº 855, Bairro Floresta, CEP 89560-031, Município de Videira/SC, procedimen-
to fiscal tendente a verificar a regularidade no recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS dentro do período decadencial por ocasião 
do Processo Administrativo 21156/2021, ficando este INTIMADO a apresentar no prazo de quinze (15) dias, contados da ciência deste, no 
Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda junto a Prefeitura Municipal de Videira/SC, sito a Avenida Manoel Roque, nº 188, 
na cidade de Videira/SC os seguintes documentos/informações:
1) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo identificação da contribuinte e as devidas anotações.
2) Cópia do registro junto ao órgão de classe Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
Este procedimento suspende todos os benefícios relacionados com a espontaneidade no cumprimento de quaisquer obrigações tributárias, 
relativas ao objeto de verificação, e seu prazo de encerramento está previsto em 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado quantas vezes 
necessárias, nos termos do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei 69/85, art. 132, §§ 1º e 2º.
Para sanar qualquer dúvida nos colocamos a disposição através dos seguintes contatos: telefone (49)3566-9031 ou (49)3566-9097, e en-
dereços eletrônicos: fiscaltributos.edvans@videira.sc.gov.br e fiscaltributos.maria@videira.sc.gov.br.
Desta forma, lavramos o presente termo que, depois de assinado por nós, será cientificado ao contribuinte, mediante entrega e/ou envio 
de cópia do mesmo.

Edvans Pasqual Maria Alice Vanz
Fiscal de Tributos Municipais Fiscal de Tributos Municipais
Mat. nº 15.490 Mat. nº 15.665

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente Edital dando-se ciência do mesmo ao contribuinte 
notificado.
Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 
e do Decreto nº 9.098/09.
Videira, 03 de maio de 2022.

Luiz Carlos Bondicz
Secretário Municipal da Fazenda

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 39/2022
Publicação Nº 3867997

SECRETARIA DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 39/2022

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Orgânica artigo 100, no Código Tributário 
Municipal (Lei 69/85) artigo 87, §2º, e considerando ainda o que consta no Processo Administrativo Fiscal (PAF104909/2022), o qual se 
encontram à disposição do contribuinte na Secretaria da Fazenda Municipal no Departamento de Tributação/Fiscalização Tributária:
DECLARA;
Notificado o contribuinte abaixo relacionado do TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO, por não ter sido localizada em seu endereço constan-
te no cadastro municipal, posterior envio dos avisos de recebimentos (AR) BR327850485BR e BY436587102BR:
Nome: ROGER CHEROBIN
Domicilio: Rua Raymundo Grazziotin, nº 19, apto 203 CEP: 89561-540
Bairro: Santo Dumont Estado: SC
Cidade: Videira/SC CPF: ***.919.089-**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – PA104909/2022

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (14/02/2022), iniciamos junto ao contribuinte ROGER CHEROBIN, 
inscrito no CPF nº ***.919.089-**, com endereço sito a Rua Raymundo Grazziotin, nº 19, apto 203, Bairro Santos Dumont, CEP 89.561-540, 
Município de Videira/SC, procedimento fiscal tendente a verificar a regularidade no recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS dentro do 
período decadencial por ocasião do Processo Administrativo Fiscal nº 104909/2022, ficando este INTIMADO a apresentar no prazo de quinze 
(15) dias, contados da ciência deste, no Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda junto a Prefeitura Municipal de Videira/SC, 
sito a Avenida Manoel Roque, nº 188, na cidade de Videira/SC os seguintes documentos/informações:

1) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo identificação do contribuinte e as devidas anotações.

2) Cópia do registro junto ao órgão de classe Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Este procedimento suspende todos os benefícios relacionados com a espontaneidade no cumprimento de quaisquer obrigações tributárias, 
relativas ao objeto de verificação, e seu prazo de encerramento está previsto em 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado quantas vezes 
necessárias, nos termos do Código Tributário Municipal, instituído pela Lei 69/85, art. 132, §§ 1º e 2º.

Para sanar qualquer dúvida nos colocamos a disposição através dos seguintes contatos: telefone (49)3566-9031 ou (49)3566-9022, e en-
dereços eletrônicos: fiscaltributos.edvans@videira.sc.gov.br e fiscaltributos.wolmar@videira.sc.gov.br.

mailto:fiscaltributos.edvans@videira.sc.gov.br
mailto:fiscaltributos.maria@videira.sc.gov.br
mailto:fiscaltributos.edvans@videira.sc.gov.br
mailto:fiscaltributos.wolmar@videira.sc.gov.br
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Desta forma, lavramos o presente termo que, depois de assinado por nós, será cientificado ao contribuinte, mediante entrega e/ou envio 
de cópia do mesmo.

Edvans Pasqual Wolmar Erdmann
Fiscal de Tributos Municipais Fiscal de Tributos Municipais
Mat. nº 15.490 Mat. nº 5.302

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e publicado o presente Edital dando-se ciência do mesmo ao contribuinte 
notificado.
Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 
e do Decreto nº 9.098/09.
Videira, 03 de maio de 2022.

Luiz Carlos Bondicz
Secretário Municipal da Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 – PMV
Publicação Nº 3869160

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 593B1ADB4010ECCCED5B4993A6E4645ED13B5349
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 51/2022 – PMV
RETIFICAÇÃO Nº 01
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fica ALTERADO O DESCRITIVO DO ITEM 01, do Edital do Pregão Eletrônico nº 51/2022 
- PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO 
HIDROJATO E HIDROJATO COMBINADO (HIDROJATO E AUTO VÁCUO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. Tendo em vista que tais alterações implicam nas condições de parti-
cipação das possíveis empresas interessadas, fica alterada a data de abertura da licitação no dia 24/05/2022 às 14:00h O Edital retificado 
está disponível nos sites www.videira.sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações por meio do telefone (49) 3566-9053.
Videira/SC 19 de Abril de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete

Código TCE –SC: 593B1ADB4010ECCCED5B4993A6E4645ED13B5349

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 - PMV
Publicação Nº 3870539

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) EB869AF8670B2F316FA8A9B4362D0C6127161EEA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 – PMV
O Secretário Municipal de Gabinete torna público que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 60/2022 – PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS, COM PEDIDOS PARCELADOS, DE REFEIÇÕES PREPARADAS E ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS TIPO 
"MARMITEX" PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
QUE REALIZAM SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. Recebimento das propostas: do 
dia 04/05/2022 a partir das 10:00h até o dia 19/05/2022 às 08:59h. Abertura das propostas e início da sessão de disputa de lances: dia 
19/05/2022 às 09:00h. 4. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site: www.videira.
sc.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. 5. INFORMAÇÕES: Através do telefone (49) 3566-9053.
Videira/SC, 03 de maio de 2022.
FABIANO LUIZ MARAFON
Secretário Municipal de Gabinete

CÓDIGO TCE/SC:
EB869AF8670B2F316FA8A9B4362D0C6127161EEA

http://www.videira.sc.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
http://www.videira.sc.gov.br
http://www.videira.sc.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br
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DECRETO Nº 030/2022
Publicação Nº 3870414

DECRETO N.º 030, DE 3 DE MAIO DE 2022.

ALTERA O DECRETO N. 028/2022 QUE NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A EQUIPE TÉCNICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ÂMBITO DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e fundamentos legais, 
de acordo com a Resolução 001/2021, artigo 4º, do Conselho Municipal de Educação,

DECRETA:
Art. 1º - Ficam acrescentados os arts. 3ºA e 3ºB, ao Decreto n. 028/2022, com a seguinte redação:

“Art. 3ªA - Compete à Equipe Técnica Multiprofissional de Educação Especial acompanhar os estudantes com deficiência, a partir de laudo 
diagnóstico e/ou parecer técnico apresentado previamente, para deliberar sobre as solicitações de Atendimento Educacional Especializado, 
avaliando sobre a condição do educando quanto às atividades de vida cotidiana e aquisição dos conhecimentos acadêmicos nas áreas cog-
nitiva, social e motora. A Equipe Técnica Multiprofissional de Educação Especial deverá emitir um parecer conclusivo após cada análise e 
apresentar a Secretaria Municipal de Educação”.

“Art. 3ºB - Para a identificação das necessidades pedagógicas dos educandos público da Educação Especial e a tornada de decisões quanto 
ao atendimento necessário, a coordenação da escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do educando no processo de 
ensino e aprendizagem, contando para tal, com:
I – A experiência de seu corpo docente, diretores e Equipe da Secretaria Municipal de Educação.
II – Equipe Técnica Multiprofissional da Educação Especial.
III – Articulação com as políticas setoriais dos serviços de Saúde, Assistência Social e instituições de Educação Especial, bem como a par-
ticipação da família”.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.

Vitor Meireles (SC), 3 de maio de 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito de Vitor Meireles

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.

PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 139/2022
Publicação Nº 3868070

PORTARIANº 139/2022

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
AMPLIAR CARGA HORÁRIA:

de acordo com o Artigo 27, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 007, de 13 de maio de 2003,
Nome: JAINI MACHADO
Cargo: PROFESSOR NÍVEL I – ACT

Do Quadro de Pessoal Admitido em Caráter Temporário – ACT, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, na Secretaria de Educação, 
contratada pela Portaria 052/2022, de 07 de fevereiro de 2022, passando de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, a partir de 04 
de maio de 2022.
A ampliação da carga horária se justifica por assumir o 2º ano, no período vespertino, na EM Salto Dollmann.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de maio de 2022, condicionada a sua validade à publicação 
no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 03 DE MAIO DE 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.

PORTARIA Nº 140/2022
Publicação Nº 3870717

PORTARIANº 140/2022

BENTO FRANCISCO SILVY, Prefeito Municipal de Vitor Meireles, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve
NOMEAR:
de acordo com a Lei Complementar Municipal nº 049/2009, de 23 de dezembro de 2009 e nº 007/2003, de 13 de maio de 2003, tendo em 
vista o resultado do Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2022, homologado no dia 22 de março de 2022,

Nome: ANDREZA GRONER
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Do Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo, da Prefeitura Municipal de Vitor Meireles/SC, com carga horária de 40 (quarenta) horas se-
manais, para exercer suas funções na Secretaria de Administração e Finanças, podendo ser lotado em qualquer das secretarias municipais.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 04 de maio de 2022, condicionada a sua validade à publicação 
no DOM/SC, nos termos da Lei nº 0659/09 e do Decreto nº 055/11, revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES (SC), 03 DE MAIO DE 2022.

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA
VITOR MEIRELES/SC, ___/___/______.
PUBLICADO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 055/11.
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TERMO DE HOMOLOGAÇAO PE 003/2022
Publicação Nº 3871568

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 3ACD0A96AD2CEB7D1A1B6E4E5C5DFD2F7CB9969F

 

MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES
Compras e Contratos
Termo Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 94 Ano - Minuta - Licitação: 2022 Número - 
Minuta - Licitação: 9 codigoCliente: 94 anoMinuta: 2022 cotaCredenciamento: 0

Pág 1 / 1

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WCO v:2015.04

Identificador: WCO561201-006-BYBRMACUNFRCXP-7 - Emitido por: VALDELI JOSE SEBASTIAO 03/05/2022 16:41:52 -03:00

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão
Para Aquisição de Bens

3/2022
Processo Administrativo: 9/2022

Ao  Sr(a).  BENTO FRANCISCO SILVY tendo  em vista  a  decisão  proferida  pela  comissão  de  abertura  e  julgamento  de  licitações,  designada  pela
Portaria nº 177/2021.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Pregão nº. 3/2022, o(s) participante(s):

874671 - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Item Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total

1 PÁ  CARREGADEIRA,  NOVA  ANO  E  MODELO  NÃO
INFERIOR  A  2022,  CONFORME  ESPECIFICAÇOES
DO ANEXO I

UN JOHN 
DEERE 444G

1 R$620.000,00 R$620.000,00

Total do Fornecedor: R$620.000,00

Valor Total: 620.000,00

Vitor Meireles, 3 de maio de 2022

BENTO FRANCISCO SILVY
Prefeito



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2677

Xanxerê

prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2022
Publicação Nº 3871206

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2022
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ-SC, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, torna público para o conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 0013/2022, do tipo menor preço global, tendo como objeto a 
Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica com CBUQ na Rua Ângela Bortoncello Tombini, 
Trecho Rua Janete Cassol – Rua Teodosio M. Wanderlei, no Bairro Nsa Sra de Lourdes, no Município de Xanxerê, área de 1.543,87 m², com 
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme descrito no Memorial Descritivo, orçamento, cronograma e demais Projetos anexos 
ao edital. O recebimento das propostas até às 08h45min do dia 25 de maio de 2022 no setor de protocolo e a abertura será realizada às 
09h00min do mesmo dia, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Xanxerê. Retirada do Edital e anexos no website da Prefeitura 
Municipal www.xanxere.sc.gov.br. Xanxerê-SC, 03 de maio de 2022. Oscar Martarello – Prefeito Municipal.

CONVOCAÇÃO CONCURSO 026/2021
Publicação Nº 3867927

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PUBLICO Nº 026/2021
CONVOCAÇÃO

O Município de Xanxerê, vem por meio deste, realizar a convocação para o cargo em caráter efetivo, na ordem de chamada dos candidatos 
classificados nos termos do Edital 026/2021.

Local: Prefeitura Municipal de Xanxerê/SC, Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua José de Miranda Ramos, nº 455, Centro, 
Xanxerê/SC.

Convocados: Candidato aprovado no Concurso Público 026/2021.
Classificação Àrea Nome CPF
13º Médico Israel Schweitzer 089.752.629-52

 O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal no Departamento de Recursos Humanos para apresentar a documentação no prazo 
de 10 (dez) dias corridos, e agendar a consulta admissional.

Após a análise da documentação e aprovação no referido exame pré-admissional, o candidato será nomeado e tomará posse no exercício 
do cargo.

Xanxerê, 03 de maio de 2022.

OSCAR MARTARELLO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 0089/2021
Publicação Nº 3867991

Extrato do 3º Aditivo ao Contrato nº 0089/2021
Contratante: MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Contratado: RTM PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Objeto: a Reforma e Recuperação de Residência mista com área de 42,12 m² situada na Rua Helena Augustina, Bairro Vista Alegre; Refor-
ma e Recuperação de Residência em alvenaria com área de 103,95 m² situada na Rua Sergipe, 430, Bairro Vila Sésamo e Construção de 
Residência em alvenaria com área de 42,25m² na Rua Lourenço Cavagnolli, Bairro Vila Sésamo, Município de Xanxerê-SC.
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário por mais 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 01 de maio de 2022 e vigorando 
até o dia 30 de maio de 2022, conforme Solicitação do Setor de Engenharia e o Parecer Jurídico, que seguem em anexo.
Xanxerê-SC, 29 de abril de 2022. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.

http://www.xanxere.sc.gov.br
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EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0003/2022
Publicação Nº 3867833

Extrato do Termo de Colaboração nº 0003/2022
Administração pública : MUNICÍPIO DE XANXERÊ.
Colaborador: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA – HOSPITAL REGIONAL SÃO PAULO.
Objeto: O presente edital de chamamento, do tipo Termo de Colaboração, tem por finalidade a seleção de Pessoa Jurídica sem fins lucrativos 
para firmar termo de parceria por interesse público, através de repasse de recursos financeiras para a prestação de serviços aos usuários do 
sistema Único de Saúde de Xanxerê na realização de Cirurgias eletivas complexas nas especialidades de Urologia e Ginecologia, conforme 
especificação e quantidades constantes no Anexo I do edital.
Valor Total: R$ 579.293,26
Prazo de Vigência: 12 meses.
Xanxerê-SC, 02 maio de 2022. Oscar Martarello - Prefeito Municipal.
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LEI COMPLEMENTAR N. 098, DE 04 DE MAIO DE 2022
Publicação Nº 3867878

LEI COMPLEMENTAR N. 098, DE 04 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a atualização e regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social, instituído pela Lei Federal n. 8.742, de 7 de dezem-
bro de 1993 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE XAVANTINA, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições conferidas pelo art. 101, inc. V da Lei Orgâni-
ca Municipal, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e este sanciona e promulga a seguinte LEI 
COMPLEMENTAR:

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1° O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, fundo público de gestão orçamentária, financeira e contábil, instituído pela Lei no 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, tem como objetivo proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, os serviços, os programas, os pro-
jetos e os benefícios da política de assistência social.
Art. 2° Caberá a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, enquanto órgão responsável pela coordenação da Política Municipal de 
Assistência Social, gerir o FMAS, sob orientação e acompanhamento do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.
§1° A proposta orçamentária do FMAS anual e plurianual do Governo Municipal será submetida à apreciação e à aprovação do CMAS.
§2° O orçamento do FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

CAPÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO DOS RECURSOS

Art. 3° Constituem recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS):
I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
II - dotação consignada anualmente no Orçamento do Município e os outros recursos adicionais que lhe sejam destinados;
III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e 
não-governamentais;
IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação 
de serviços e de outras transferências por força da lei e de convênios;
VI - recursos de convênios firmados com outras entidades;
VII - doações em espécies;
VIII - recursos captados junto a organismos internacionais para projetos autofinanciáveis e de interesse estratégico, visando a ampliação, 
cobertura e melhoria da qualidade de atendimento;
IX - outras receitas que venham ser legalmente instituídas.
§1° Os recursos previstos no inciso I serão automaticamente transferidos para a conta do FMAS.
§2° Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais, sob a denominação - 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 4° Os recursos repassados pelo FNAS destinam-se ao:
I - cofinanciamento dos serviços de caráter continuado e de programas e projetos de assistência social, destinado ao custeio de ações e ao 
investimento em equipamentos públicos da rede socioassistencial do município;
II - cofinanciamento da estruturação da rede socioassistencial do município, incluindo ampliação e construção de equipamentos públicos 
para aprimorar a capacidade instalada e fortalecer o Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
III - atendimento em conjunto com o município, às ações assistenciais de caráter de emergência;
IV - aprimoramento da gestão de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, por meio do Índice de Gestão Descentra-
lizada - IGD do SUAS, para a utilização no âmbito do Município, conforme legislação específica;
V - apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizada do Programa Auxílio Brasil pelo Município, por meio do Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Auxílio Brasil - IGD, conforme legislação específica;
VI - atendimento das despesas de operacionalização que visem implementar ações de assistência social;
VII - custeio das despesas dos Conselheiros Municipais de Assistência Social em representações e/ou participações em seminários, cursos 
e eventos e outros relevantes à consecução da Política Municipal de Assistência Social.
§1° Os recursos de que tratam os incisos I, IV e V serão transferidos, de forma regular e automática, diretamente do FNAS para o Fundo 
Municipal de Assistência Social do Município, independente de celebração de convênio, ajuste, acordo, contrato ou instrumento congênere, 
observados os critérios aprovados pelo CNAS, à vista de avaliações técnicas periódicas, realizadas pelo Ministério da Cidadania.
§2° Os recursos de que tratam o inciso I também poderão ser utilizados pelos entes federados:
a) para pagamento de profissionais que integrarem equipes de referência, nos termos do art. 6ºE da Lei Federal nº 8.742/1993;
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b) para capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas essenciais à execução de serviços, programas e pro-
jetos de assistência social.
§3° Os recursos de que trata o inciso IV e V devem ser utilizados conforme cadernos de orientação do Índice de Gestão Descentralizada do 
IGD - Programa Auxílio Brasil, e do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD Suas.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS

Art. 5° São condições para transferência de recursos do FNAS aos Municípios:
I - a instituição e o funcionamento de Conselho Municipal de Assistência Social;
II - a instituição e o funcionamento do Fundo de Assistência Social, devidamente constituído como unidade orçamentária;
III - a elaboração de Plano Municipal de Assistência Social; e
IV - a comprovação orçamentária de recursos próprios destinados à assistência social, alocados em seus respectivos fundos de assistência 
social.
Parágrafo único. O planejamento das atividades a serem desenvolvidas com recursos do FNAS integrará o Plano Municipal de Assistência 
Social, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social e aprovado pelo CMAS.
Art. 6° Os recursos transferidos do FNAS ao Município serão aplicados segundo prioridades estabelecidas em planos de assistência social, 
aprovados por seus respectivos conselhos, observada, no caso de transferência a fundos municipais, a compatibilização com o plano esta-
dual e o respeito ao princípio da equidade.
Art. 7° O cofinanciamento federal de serviços, programas e projetos de assistência social e de sua gestão, no âmbito do SUAS será realizado 
por meio de blocos de financiamento.
Parágrafo único. Consideram-se blocos de financiamento o conjunto de serviços, programas e projetos, devidamente tipificados e agrupa-
dos, e sua gestão, na forma definida em ato do Ministro de Estado da Cidadania.
CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 8° A prestação de contas da utilização de recursos federais de que tratam os incisos I, IV e V do art. 4°, repassados para o Fundo de 
Assistência Social do município, será realizada por meio de declaração anual dos entes recebedores ao ente transferidor, mediante relatório 
de gestão submetido à apreciação do respectivo conselho de assistência social, que comprovará a execução das ações.
§1° Para fins de prestação de contas dos recursos federais de que trata o inciso I do art. 4°, considera-se relatório de gestão, as informações 
relativas à execução física e financeira dos recursos transferidos, declaradas pelos entes federados em instrumento informatizado específico, 
disponibilizado pelo Ministério da Cidadania.
§2° A prestação de contas, na forma do caput, será submetida à aprovação do FMAS e posteriormente encaminhada ao FNAS.
Art. 9° A utilização e prestação de contas de recursos federais recebidos pelo Fundo de Assistência Social do Município, de que tratam os 
incisos IV e V do art. 4°, observará o disposto em legislação específica.
Art. 10º Os recursos de que trata o inciso I do art. 4° poderão ser repassados pelo fundo municipal para entidades e organizações que 
compõem a rede socioassistencial, observados os critérios estabelecidos pelos respectivos conselhos, o disposto no art. 9° da Lei nº 8.742, 
de 1993, e a legislação aplicável.
Art. 11. Os demonstrativos da execução orçamentária e financeira do FMAS serão submetidos à apreciação do CMAS semestralmente, de 
forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

CAPÍTULO VI
DO CONTROLE SOCIAL

Art. 12. No exercício da orientação e controle do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), o Conselho Municipal de Assistência Social 
adotará as seguintes medidas:
I - orientar, controlar e fiscalizar a gestão do Fundo Municipal, por meio de resoluções relativas à elaboração da proposta orçamentária, que 
trata da destinação dos recursos, aos critérios de partilha, ao plano de aplicação e à execução orçamentária e financeira;
II - certificar se a Secretaria Municipal de Saúde Assistência Social divulga amplamente para a comunidade local, os benefícios, serviços, 
programas, e projetos assistenciais, bem como os recursos disponibilizados pelo poder público;
III - assegurar que o orçamento do município disponibilize recursos próprios destinados à assistência social, alocados no Fundo Municipal, 
o que constitui condição para os repasses de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);
IV - apreciar e aprovar a proposta de Lei Orçamentária Municipal, na Função - Assistência Social, por ocasião de sua apreciação, conside-
rando os seguintes aspectos:
a) se contempla a apresentação dos programas e das ações, em coerência com o plano municipal de assistência social, de acordo com os 
níveis de complexidade dos serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os como sendo de proteção social básica e proteção social 
especial de média e/ou de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e o Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS);
b) se os recursos destinados às despesas correntes e de capital relacionadas aos serviços, programas, projetos e benefícios governamentais 
e não-governamentais estão alocados no fundo municipal, constituído como unidade orçamentária; e se os recursos voltados às atividades 
meio, estão alocados no orçamento do órgão gestor desta política.
V - decidir sobre a regularidade do plano de ação anual, indicando se está regular, autorizando o repasse de recursos do FNAS, ou não 
regular, não autorizando referido repasse;
VI - analisar se foram cumpridas as metas físicas e financeiras constantes do plano de ação, mediante a emissão de parecer indicando se 
está regular, autorizando o repasse dos recursos do FNAS; ou não regular, não autorizando o repasse dos referidos recursos, fazendo-se 
constar, ainda, avaliação sobre os seguintes aspectos que envolvem o plano de ação, além de sugestões para melhoria do processo:
a) análise da documentação recebida do órgão gestor da assistência social, bem como de sua capacidade de gestão;
b) relação com o plano municipal de assistência social;
c) execução e aplicação dos recursos financeiros recebidos na conta do respectivo fundo de assistência social;
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d) regularização no alcance da previsão de atendimento;
e) qualidade dos serviços prestados;
f) articulação com as demais políticas sociais.
VII - verificar, mediante acesso à Rede de Sistema Único de Assistência Social (SUAS), se o plano de ação está em conformidade com o 
plano municipal de assistência social, aprovado pelo próprio Conselho;
VIII - analisar o plano de ação e verificar se as metas de atendimento de usuários estão de acordo com os dados da efetiva demanda local, 
para os serviços cofinanciados pelos pisos de proteção social básica e de proteção social especial;
IX - convocar o Conselho para análise e deliberação das prestações de contas, do cofinanciamento federal representada pelo demonstrativo 
sintético anual da execução físico-financeira do SUAS;
X - certificar se o município recebe, com regularidade, recursos do FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social, e propor medidas sa-
neadoras para solução do problema, previstas no Regimento Interno;
XI - verificar as razões para os eventuais atrasos ou suspensão de repasse dos recursos às entidades de assistência social e propor medidas 
para solução do problema, previsto no Regimento Interno;
XII - aprovar o Regimento Interno do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por 
intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos em resolução.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 
n. 684 de 18 de setembro de 1997.

Xavantina, Estado de Santa Catarina, em 04 de maio de 2022.

ARI PARISOTTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no D.O.M. (Diário Oficial dos Municípios)
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Xaxim

prefeitura

D. 179/2022
Publicação Nº 3868166

DECRETO N° 0179/2022
DISPÕE SOBRE A PREMIÇÃO DO EVENTO DENOMINADO, MOVIMENTO ECONÔMICO 2022 – ANO BASE 2020.

Edilson Antonio Folle, Prefeito Municipal de Xaxim – SC, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município e:

Considerando que o evento significa a valorização dos empresários que contribuem significativamente para o desenvolvimento do Município;

Considerando que a premiação é destinada a homenagear a agroindústria, indústria, comércio, prestação de serviços, representações co-
merciais dentre outras;

Considerando que é de vital importância a valorização do empresariado, eis que geram emprego e renda, fomentando outros setores e a 
economia do comércio de todo o Município;

Considerando que as transportadoras instaladas no Município, realizam o frete de parte significativa da produção industrial, geram elevado 
número de empregos, como também, retorno aos cofres públicos, eis que os veículos emplacados, geram benefícios à coletividade, através 
do pagamento taxas de licenciamento dos veículos;

Considerando que a premiação é forma de retribuir o empenho e dedicação da classe produtiva para com o Município e a sociedade;

Considerando que é através desses serviços que temos o retorno dos impostos, importantes para o desenvolvimento de Xaxim, o que pro-
porciona a manutenção ou até mesmo incremento de atividades básicas e de infraestrutura;

Considerando que desta forma, nosso empresariado não se acomoda frente aos desafios e, de maneira visionária, algumas vezes anônimas, 
fazem a diferença, pois sabem que assim crescemos de forma conjunta;

Considerando que é dever da Administração Municipal, fazer sua parte e atuar para que o Empresariado tenha condições e opções de inves-
tir no município, apoiando os diferentes setores da economia, estimulando a geração de novos segmentos, promovendo um grande e forte 
elo econômico em que todos têm espaço;

DECRETA:
Art. 1º. Autoriza o Executivo Municipal de Xaxim, a efetuar entrega de premiação, à Empresas e Empresários, que desenvolvam atividades 
na área territorial do Município, que tenham contribuído para gerar maior valor adicionado de ICMS e arrecadação de ISS, tendo como o 
ano-base 2020.
§ 1º. A premiação, através da entrega de troféus, será realizada no dia 29 de abril de 2022, em solenidade pública e presencial, conforme 
amplamente divulgado pela mídia local e Institucional.
§ 2º. A premiação será distribuída em 38 (trinta e oito) categorias, geralmente do 1º ao 5º lugares, desde que a empresa atinja valor mínimo 
de ICMS adicionado, no ano-base 2020, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
§ 3º. Os premiados serão divulgados no evento, conforme listagem da qual a Administração teve acesso através de fontes oficiais.

Art. 2º. Também serão premiadas, as seguintes categorias:
I – As 10 (dez) empresas, com maior valor adicionado de ICMS ano-base 2020.
II – As 10 (dez) empresas, com maior valor de ISS arrecadado ano-base 2020.
III – As 10 (dez) mulheres, que fazem parte do quadro societário, das empresas com os 10 (dez) maiores valores adicionados de ICMS 
ano-base 2020.
IV – As 3 (três) transportadoras, com o maior número de caminhões emplacados no Município de Xaxim.

Art. 3º. As despesas decorrentes da consecução do presente, dar-se-ão a conta da dotação financeira própria:
Órgão: 04 – Secretaria de Administração
Unidade: 01 – Secretaria de Administração
Função: 04 – Administração
Subfunção: 122 – Administração Geral
Programa: 402 – Administração Geral
Fonte de Recurso: 1000 – Recursos Ordinários
Complemento de Elemento: 3.3.90.00.00.00.00.0

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando eventuais disposições em contrário.

Xaxim, 29 de abril de 2022.
Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal
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Alberto Antônio Grasel
Secretaria de Desenvolvimento econômico

D. 180/2022
Publicação Nº 3868169

DECRETO Nº 0180/2022

CRIA O PRÊMIO FÊNIX, HOMENAGEIA A EMPRESA RAFITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Considerando que a Fênix simboliza o eterno recomeço, o dar a volta por cima em situações adversas, sem que se perca a essência;

Considerando que a Rafitec está sediada no Município de Xaxim – SC, há mais de 20 (vinte) anos, sempre gerando emprego e retorno 
financeiro aos cofres do Município;

Considerando a catástrofe ocorrida em 02/09/2021, no qual uma unidade fabril inteira da Homenageada, foi atingida por incêndio de pro-
porções gigantescas, tendo-se inclusive, sido noticiado na mídia nacional, o que resultou na paralisação total das atividades industrias por 
algumas semanas;

Considerando o incremento financeiro gerado de longa data pela Homenageada, em favor dos cofres do Município, revertendo em benefícios 
a sociedade;

Considerando a rápida reconstrução da edificação que foi atingida pelo incêndio, demonstrando claramente que a Empresa acredita e tem 
reais intenções quanto à continuidade da atividade industrial no Município, o que por via reflexa, traz crescimento de toda a nossa cidade;

Considerando que a Homenageada, contribui com práticas inovadoras de inserção de pessoas no mercado de trabalho;

Considerando que a Homenageada, de longa data é empresa que fica em 2º lugar, no que se refere à contribuição com o retorno de ICMS 
aos cofres públicos;

Considerando o relevante exemplo de superação e reconstrução da Empresa, o qual serviu como exemplo e incentivo aos demais empreen-
dedores e toda a população Xaxinense;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Prêmio Fênix, sendo concedido no ano de 2022, a Rafitec Indústria e Comércio de Sacarias, CNPJ sob o nº 
00.763.251/0001-28, como forma de homenagem e reconhecimento pela surpreendente superação e reconstrução da mesma, em vista do 
incêndio de proporções catastróficas ocorrido em Setembro de 2021, servindo referida postura, como exemplo aos demais empreendedores 
e a toda população Xaxinense.

Art. 2º. A homenagem será entregue à representante da empresa, em cerimônia pública, denominada premiação do movimento econômico, 
a realizar-se no dia 29 de abril de 2022, a qual deu-se ampla divulgação.

Art. 3º. A premiação consistirá na entrega à homenageada de placa, como também, reprodução através do sistema audiovisual, de reve-
rência a mesma, o qual será produzido pela Administração Municipal.
Parágrafo único. O prêmio descrito no art. 1º, não tem caráter sazonal, vez que será concedido à empresas que passaram por alguma ad-
versidade e se reergueram de forma vigorosa, crentes na continuidade de investimento no Município.

Art. 4º. As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a homenagem será convertida em apoio financeiro.

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

Xaxim, 29 de abril de 2022.

Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal

Alberto Antônio Grasel
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
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DECRETO 176
Publicação Nº 3871133

DECRETO Nº. 0176/2022

“Dispõe Sobre a Suplementação de Dotações Orçamentárias no Orçamento Vigente e da outras providencias”.

EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município e de conformidade com a Lei Municipal nº. 4.522/21 de 24 de novembro de 2021.
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.181.676,92 (Hum milhão, cento e oitenta e um mil, seiscentos 
e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), destinado a reforçar as seguintes Dotações Orçamentárias do Orçamento Vigente:

Código Unidade Projeto atividade

06.01 Secretaria da Educação e Cultura 1.003 – Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental

Despesa Modalidade Fonte Valor R$

035/2022 4.4.90.00.00 01.001 608.076,92

037/2022 4.4.90.00.00 01.062 300.000,00

Código Unidade Projeto atividade

06.01 Secretaria da Educação e Cultura 1.006 – Aquisição de Veículos - Educação

Despesa Modalidade Fonte Valor R$

039/2022 4.4.90.00.00 01.001 24.600,00

041/2022 4.4.90.00.00 01.062 249.000,00

Art. 2° - Para dar cobertura ao crédito suplementar serão utilizados recursos do Provável Excesso de Arrecadação da Fonte de Recursos 
1062 – Transferências de Convênios – Estado/Educação (Aquisição Van – Deputado Jair Miotto, Reforma e Ampliação da Escola Dom Bosco 
– Deputado Mauro de Nadal) e Fonte de Recurso 1001 – Receitas e Transferências de Impostos – Educação (Complexo Educacional)
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Xaxim (SC), 26 de abril de 2022.

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

DECRETO 184
Publicação Nº 3869235

DECRETO Nº. 184/2022.

Exonera servidor municipal comissionado a pedido e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Inciso VI do Artigo 
66 da Lei Orgânica Municipal; Lei Nº. 1729, de 26 de dezembro de 1994 e suas alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 03 de maio de 2022, o servidor municipal DELMAR TRZECIAK, ocupante do cargo comissionado 
de CONTADOR GERAL, portador da matrícula 9197, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no Gabinete do Prefeito, deste 
município de Xaxim – SC.

Art. 2º Ficam revogadas disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de maio de 2022.
Edilson Antonio Folle
Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra

Alberto Antonio Grasel
Secretário Municipal de Administração
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Zortéa

prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 035/2022
Publicação Nº 3869336

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 035/2022

CONTRATO Nº 035/2022
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Zortéa - SC
CONTRATADA: ROCK & ROCK ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - CNPJ nº 45.812.311/0001-93
Valor: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Vigência: 07/04/2022 a 05/10/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COM-
PLEMENTAÇÃO DE ESCALA MÉDICA DA UNIDADE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA PELO PERÍODO DE 6 MESES.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022 EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 008/2022/FMS

Publicação Nº 3870796

 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022/FMS

O MUNICÍPIO DE ZORTÉA (SC), por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, representado neste ato por sua Gestora Analu Chiamolera 
Schmit, em conformidade com o art. 25 da Lei 8.666/93, bem como de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, torna público 
que se encontra aberto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERAPIA COMPLEMENTAR E ALTERNATIVA TAIS COMO REI-
KI, BARRAS DE ACESS, PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL), THAI YOGA, MASSOTEPARIA E TERAPIA QUÂNTICA, com a finalidade 
de suprir as demandas pós Covid da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população do Município de Zortéa para o ano de 2022.

Poderão participar deste Credenciamento todas as Pessoas Jurídicas habilitadas à prestação dos serviços, objeto deste Edital, desde que:

a. Não esteja impedida de exercer a atividade;
b. Não tenha sido declarada inidônea ou impedida de contratar com o Município de Zortéa;
c. Atenda a todos os pressupostos da Legislação Municipal pertinente e as regras editalícias.

Os interessados devem solicitar o seu credenciamento na Prefeitura Municipal de Zortéa, Setor de Licitações, na Rua Otaviano Oleoni Fran-
cheschi, nº 53, centro, no município de Zortéa, Estado de Santa Catarina em dias úteis, no horário das 8h00min às 13h00min horas, obser-
vando as condições e exigências mínimas para a prestação do serviço, as condições de pagamento e a tabela de preços que remunerará os 
serviços prestados, e demais requisitos fixados no presente regulamento.

O Município credenciará todos os interessados que preencherem as condições e exigências mínimas do presente regulamento, sendo que 
inexiste possibilidade de discussão entre as partes acerca das cláusulas contratuais.

1. OBJETO

1.1. Este procedimento tem por objeto CREDENCIAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERAPIA COMPLE-
MENTAR E ALTERNATIVA TAIS COMO REIKI, BARRAS DE ACESS, PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL), THAI YOGA, MASSOTEPARIA 
E TERAPIA QUÂNTICA, com a finalidade de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento à população (pacien-
tes) do Município de Zortéa/SC.

2. DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1. Os serviços serão prestados aos pacientes que forem devidamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante formu-
lário de requisição contendo autorização expressa;
2.1.1. A credenciada deverá realizar os procedimentos em seu estabelecimento ou na Unidade Básica de Saúde do Município;
2.2. A escolha da empresa/clínica credenciada ficará a critério do usuário.
2.3. A empresa credenciada não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer complementação aos valores fixados para os 
serviços prestados.
2.4. Os atendimentos serão limitados em 40 sessões mensais, podendo sofrer acréscimos ou supressões a critério da Secretaria Municipal 
de Saúde, observada a limitação legal.

3. HABILITAÇÃO
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3.1. Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas do ramo, que apresentem os seguintes documentos:
3.1.1. Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, consolidado ou original acompanhado das alterações, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;
3.1.2. Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ/MF, atualizado;
3.1.3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, inclusive quanto à Dívida Ativa 
da União;
3.1.4. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda do Estado onde está sediada;
3.1.5. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda do Município onde está sediada;
3.1.6. Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar 
a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

3.1.7. Comprovação de capacidade para o fornecimento dos itens pretendidos, constantes do objeto deste Edital, mediante atestado ou 
certidão;
3.1.8. Declaração de inexistência de menores em seu quadro de pessoal, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal;
3.1.9. Declaração expressa da empresa, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a 
mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público de Zortéa, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou tran-
sacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93);
3.1.10. Declaração de que a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas;
3.2. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, fotocópia autenticada em Cartório, ou ainda, fotocópia acompa-
nhada do original, que poderá ser conferida e autenticada por servidor municipal.
3.3. A Comissão de Licitações poderá proceder à consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET.
3.4. Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-mail.
3.5. No caso de apresentação de documentos e/ou certidões das quais não conste o prazo de validade, será considerado o prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da emissão dos mesmos.

4. JULGAMENTO

4.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, durante a análise da documentação, convocar os interessados para quaisquer esclarecimentos 
porventura necessários.
4.2. Após a análise da documentação, a Secretaria Municipal de Saúde emitirá parecer quanto à Aceitação ou Recusa do Credenciamento.
4.2.1. Ocorrendo a aceitação será firmado com a empresa proponente o Termo de Credenciamento, em conformidade com a minuta do 
Anexo III.
4.2.2. A recusa do Credenciamento será sempre baseada no não cumprimento de quesitos estabelecidos neste Edital.

5. TERMO DE CREDENCIAMENTO

5.1. O Termo de Credenciamento (Anexo III) terá vigência até 31 de dezembro de 2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ocor-
rer prorrogação, observado o disposto na Lei 8.666/93.
5.2. A assinatura do Termo de Credenciamento deverá ocorrer junto ao setor responsável, SC, após a convocação regular, conforme art. 
64, da Lei 8.666/93.

6. OBRIGAÇÕES

6.1. Da Credenciada:
6.1.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente às especificações do Edital e seus anexos, em especial ao descrito no item 2 – DA 
FORMA DE EXECUÇÃO, bem como da proposta apresentada, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
6.1.2. Manter sempre atualizado e assegurar ao paciente acesso ao seu prontuário;
6.1.3. Garantir a confiabilidade dos dados e informações do paciente;
6.1.4. Esclarecer aos pacientes sobre os seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
6.1.5. Justificar a Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Departamento de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, por escrito, 
as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos 
previstos neste credenciamento;
6.1.6. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestar todos os esclareci-
mentos que lhe forem solicitados pelos servidores designados para tal fim, de acordo com a Lei 8.080/90;
6.1.7. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do 
motivo.
6.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários do pessoal porventura empregado, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
responsabilidade por indenizações devidas a terceiros, seguro de pessoas e bens, enquanto persistir responsabilidades perante o Termo de 
Credenciamento;
6.1.9. Responsabilizar-se por despesas de responsabilidade técnica, materiais necessários aos exames/consultas;
6.1.10. Utilizar somente mão-de-obra especializada na execução dos serviços, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos mes-
mos;
6.1.11. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, sem diferenciação no atendimento, mantendo sem-
pre a qualidade na prestação dos seus serviços;
6.1.12. Informar à Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Departamento de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, o quanti-
tativo mensal de procedimentos realizados, quando solicitado;
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6.1.13. Manter-se, durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no credenciamento. O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a atualização dos documentos 
relativos à habilitação/qualificação para o credenciamento;
6.1.14. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Termo de Credenciamento.
6.1.15. Arcar com qualquer despesa oriunda de deslocamento até o município.
6.1.16. Fornecer os equipamentos necessários para a realização dos exames bem como arcar com qualquer despesa oriunda de desloca-
mento ou manutenção dos mesmos.

6.2. Da Secretaria Municipal de Saúde:
6.2.1. Efetuar, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, o pagamento à credenciada, de acordo com o item 7, deste Edital;
6.2.2. Fiscalizar a execução do objeto, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as 
medidas corretivas;
6.2.3. Observar para que durante a execução do objeto sejam cumpridas as obrigações assumidas pela proponente, bem como sejam man-
tidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2.4. Emitir autorização individualizada para a realização das consultas e/ou procedimentos.

7. DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

7.1. A remuneração a que fará jus a CREDENCIADA, em decorrência dos serviços que efetivamente venha a prestar, corresponderá aos 
valores que constam do Anexo I;
7.2. O Município, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, efetuará os pagamentos através de DOC Eletrônico direto na conta da CRE-
DENCIADA, até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante protocolização, até o dia 15 de cada mês, 
de relatório comprobatório da execução dos serviços, das autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde e da Nota Fiscal/Fatura, 
atestados por servidor municipal designado.
7.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA, com sede na Rua Arthur Adolfo Santos, nº 355, 
Parque Das Andorinhas, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF nº 12.139.961/0001-60 e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos 
documentos apresentados por ocasião da habilitação.
7.3.1. Anexo à Nota Fiscal, em papel timbrado, deverá ser informado o endereço completo da empresa, telefone, nome e nº do banco, nome 
e nº da agência e o nº da conta corrente, para fins de DOC Eletrônico.
7.3.2. As faturas que não estiverem corretamente formuladas serão devolvidas dentro do prazo de sua conferência à CREDENCIADA e o 
tempo de tramitação será desconsiderado.
7.4. Constituem ônus exclusivo da CREDENCIADA, quaisquer alegações de direito, seja do Órgão Fiscalizador, seja de terceiros, por quais-
quer incorreções na fatura.

8. REAJUSTE

8.1. Caso ocorra prorrogação do Termo de Credenciamento os preços poderão ser reajustados pela variação do INPC, depois de decorrido 
01 (um) ano da data limite de apresentação das propostas no presente credenciamento, sempre com periodicidade anual, nos termos do 
art. 3º da Lei Federal nº 10.192/2001.
8.2. Os valores poderão ser revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela CREDENCIADA.

9. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento o Município poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão, aplicar à 
CREDENCIADA as seguintes sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93:
a. Advertência;
b. Multa na forma prevista no subitem 9.2;
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 
dois anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total contratado, quando a CREDENCIADA:
a. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização e/ou controle dos serviços;
b. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
c. Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da obrigação de fazer as correções neces-
sárias às suas expensas;
d. Desatender as determinações da Secretaria Municipal de Saúde;
e. Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
f. Não iniciar, sem justa causa, a execução do Termo de Credenciamento no prazo fixado;
g. Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao Município 
e/ou a terceiros, independente da obrigação em reparar os danos causados.
9.2.1. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo.
9.2.2. As multas aplicadas na execução do Termo de Credenciamento serão descontadas dos pagamentos devidos à CREDENCIADA, a cri-
tério exclusivo do Município, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

10. INSTRUÇÕES PARA RECURSOS:
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10.1. Os recursos referentes às decisões relativas ao processo de credenciamento poderão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados do dia subsequente à intimação dos atos. A petição, devidamente fundamentada, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de 
Saúde.

11. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. Os recursos financeiros para encargos decorrentes do presente Credenciamento correrão por conta das seguintes Dotações Orçamen-
tárias:

Entidade : 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Unidade: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ: 2.052- Manutenção da Atenção Básica de Saúde
13 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas
14 3.3.90.00.00.00.00.00.0038 Aplicações Diretas

12. GENERALIDADES

12.1. As alterações de endereço, telefone, fax ou e-mail, deverão ser comunicadas à Secretaria Municipal de Saúde de Zortéa, em dias úteis 
de segunda à sexta-feira, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13:30 às 17;30 horas.
12.2. Constituem parte integrante deste Edital:
• Anexo I – Tabela de Procedimentos, Quantidades Estimadas e Valores Fixados por categoria.
• Anexo II - Minuta de Pedido de Credenciamento;
• Anexo III - Minuta do Termo de Credenciamento;
12.3. Os direitos oriundos do presente credenciamento não poderão ser transferidos a terceiros;
• Informações e esclarecimentos adicionais sobre este Credenciamento poderão ser obtidos na prefeitura Municipal de Zortéa, situada à Rua 
Otaviano Oleoni Franceschi, nº 53, Centro, Cidade de Zortéa, Estado de Santa Catarina ou pelo telefone 0XX 49 3557-2019, em dias úteis 
de segunda à sexta-feira, no horário das 8h00min às 12h00min e das 13:30 às 17:30 horas.

Zortéa, SC, 03 de maio de 2022.

Analu Chiamolera Schimit
Gestora do Fundo Municipal de Saúde
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022/FMS

ANEXO I

TABELA PROCEDIMENTOS

ITEM PROCEDIMENTO VALOR A SER PAGO POR PROCEDIMENTO R$
01 SESSÃO DE TERAPIA COMPLEMENTAR ALTERNATIVA R$ 50,00

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022/FMS

ANEXO II

MINUTA DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

À
Comissão de Licitações do
Município de Zortéa – SC.

Para fins de CREDENCIAMENTO, anexamos os documentos de habilitação exigidos no Edital de Credenciamento nº 008/2022 do Fundo 
Municipal de Zortéa - FMS e a grade de serviços que nos comprometemos a prestar, em conformidade com as características e valores es-
tabelecidos no Anexo I, declarando, desde já, que aceitamos todas as condições estipuladas no referido Edital e seus anexos.

Para fins de pagamento, informamos abaixo os dados bancários desta empresa:

Banco: ___________________ Nº da Agência: __________

Nº da conta-corrente: _____________
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Atenciosamente

Identificação e assinatura da empresa proponente

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2022/FMS

ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a Empresa .....................................

O FUNDO MUNICIPAL DE ZORTÉA, neste ato representado por sua Gestora, Sra. Analu Chiamolera Schmit, com sede à Rua Arthur 
Adolfo Santos, 355, Parque das Andorinhas, Zortéa, Estado de Santa Catarina inscrita no CNPJ sob n.º 12.139.961/0001-60 doravante 
denominado CREDENCIANTE, e a Empresa ..............., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................estabelecida na .................... , 
Bairro ....................... , no Município de ...............................neste ato representada pelo Sr. ..........................., portador da Carteira de 
Identidade nº ..................e CPF nº ............................, doravante denominada CREDENCIADA, celebram entre si o presente TERMO DE 
CREDENCIAMENTO, mediante cláusulas e condições que aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com 
o art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações, e o Edital de Credenciamento nº 3/2022/FMS e Anexos, lançado no dia 20 de Dezembro de 2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR

1.1 É objeto do presente instrumento o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERAPIA COMPLEMENTAR E ALTERNATIVA 
TAIS COMO REIKI, BARRAS DE ACESS, PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA (PNL), THAI YOGA, MASSOTEPARIA E TERAPIA QUÂNTICA;

Nas especificações e valores estabelecidos no subitem 1.2 deste instrumento.

1.2 Os serviços que a CREDENCIADA se compromete a prestar, em conformidade com as especificações do Anexo I do Edital, são os se-
guintes:

ITEM PROCEDIMENTO VALOR A SER PAGO POR PROCEDIMENTO
01 SESSÃO DE TERAPIA COMPLEMENTAR ALTERNATIVA R$ 50,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE EXECUÇÃO

1.1. Os serviços serão prestados aos pacientes que forem devidamente encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante formu-
lário de requisição contendo autorização expressa;
1.1.1. A CREDENCIADA deverá realizar os procedimentos em seu estabelecimento ou na Unidade Básica de Saúde , no prazo máximo de 10 
(dez) dias contados da solicitação feita pela Secretaria de Saúde;
1.2. A escolha da empresa/clínica credenciada ficará a critério do usuário.

2. DAS RESPONSABILIDADES

2.1. Responsabilidades da Credenciada:
2.1.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente às especificações do Edital e seus anexos, bem como da proposta apresentada, 
prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade;
2.1.2. Manter sempre atualizado e assegurar ao paciente acesso ao seu prontuário;
2.1.3. Garantir a confiabilidade dos dados e informações do paciente;
2.1.4. Esclarecer aos pacientes sobre os seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;
2.1.5. Justificar a Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Departamento de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, por escrito, 
as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos 
previstos neste credenciamento;
2.1.6. Facilitar à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestar todos os esclareci-
mentos que lhe forem solicitados pelos servidores designados para tal fim, de acordo com a Lei 8.080/90;
2.1.7. Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, imediatamente, a ocorrência da falta ou interrupção dos serviços, independente do 
motivo.
2.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários do pessoal porventura empregado, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
responsabilidade por indenizações devidas a terceiros, seguro de pessoas e bens, enquanto persistir responsabilidades perante o Termo de 
Credenciamento;
2.1.9. Responsabilizar-se por despesas de responsabilidade técnica, materiais necessários aos exames/consultas;
2.1.10. Utilizar somente mão-de-obra especializada na execução dos serviços, responsabilizando-se integralmente pela qualidade dos mes-
mos;
2.1.11. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, sem diferenciação no atendimento, mantendo 
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sempre a qualidade na prestação dos seus serviços;
2.1.12. Informar à Secretaria Municipal de Saúde, em especial ao Departamento de Controle e Avaliação dos Serviços de Saúde, o quanti-
tativo mensal de procedimentos realizados, quando solicitado;
2.1.13. Manter-se, durante toda a execução do Termo de Credenciamento, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no credenciamento. O Município se reserva o direito de, a qualquer momento, solicitar a atualização dos documentos 
relativos à habilitação/qualificação para o credenciamento;
2.1.14. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
Termo de Credenciamento.
2.1.15. Fornecer os equipamentos necessários para a realização dos exames bem como arcar com qualquer despesa oriunda de desloca-
mento ou manutenção dos mesmos.

2.2. Do Contratante:
2.2.1. Efetuar, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, o pagamento à credenciada, de acordo com a cláusula quarta deste Termo.
2.2.2. Fiscalizar a execução do objeto, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as 
medidas corretivas;
2.2.3. Observar para que durante a execução do objeto sejam cumpridas as obrigações assumidas pela proponente, bem como sejam man-
tidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.2.4. Emitir autorização individualizada para a realização das consultas e/ou procedimentos.

CLÁUSULA QUARTA

3.1. A remuneração a que fará jus a CREDENCIADA, em decorrência dos serviços que efetivamente venha a prestar, corresponderá aos 
valores discriminados no subitem 1.2 deste instrumento;
3.2. O Município, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, efetuará os pagamentos através de DOC Eletrônico direto na conta da CRE-
DENCIADA, até o 20º (vigésimo) dia do mês subseq-ente ao da prestação dos serviços, mediante protocolização, até o dia 15 de cada mês, 
de relatório comprobatório da execução dos serviços, das autorizações emitidas pela Secretaria Municipal de Saúde e da Nota Fiscal/Fatura, 
atestados por servidor municipal designado.
3.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA, e ter a mesma razão social e CNPJ/MF dos docu-
mentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho global e do Edital de Credenciamento.
3.3.1. Anexo à Nota Fiscal, em papel timbrado, deverá ser informado o endereço completo da empresa, telefone, nome e nº do banco, nome 
e nº da agência e o nº da conta corrente, para fins de DOC Eletrônico.
3.3.2. As faturas que não estiverem corretamente formuladas serão devolvidas dentro do prazo de sua conferência à CREDENCIADA e o 
tempo de tramitação será desconsiderado.
3.4. Constituem ônus exclusivo da CREDENCIADA, quaisquer alegações de direito, seja do Órgão Fiscalizador, seja de terceiros, por quais-
quer incorreções na fatura.

5. CLÁUSULA QUINTA

5.1. Caso ocorra prorrogação do Termo de Credenciamento os preços poderão ser reajustados pela variação do INPC, depois de decorri-
do 01 (um) ano da data limite de apresentação das propostas, sempre com periodicidade anual, nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 
10.192/2001.

5.2. Os valores poderão ser revisados quando houver alteração, devidamente comprovada, podendo ocorrer de acordo com o art. 65 da Lei 
8.666/93 e alterações, mediante requerimento a ser formalizado pela CREDENCIADA.

6. CLÁUSULA SEXTA

5.1. O presente instrumento terá a vigência até 31 de dezembro de 2022, a contar da data de sua assinatura, podendo ocorrer prorrogação, 
observado o disposto na Lei 8.666/93.

5.2. Ocorrendo a prorrogação prevista no subitem anterior, o Fundo Municipal de Saúde consignará nos próximos exercícios em seu orça-
mento os recursos necessários ao atendimento dos pagamentos previstos.

CLÁUSULA SÉTIMA

6.1. Pela inexecução total ou parcial do Termo de Credenciamento o Município poderá, garantida prévia defesa, além da rescisão, aplicar à 
CREDENCIADA as seguintes sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93:
a. Advertência;
b. Multa na forma prevista no subitem 7.2;
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 
dois anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
6.2. Poderá ser aplicada multa indenizatória de 10% sobre o valor total contratado, quando a CREDENCIADA:
a. Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização e/ou controle dos serviços;
b. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros;
c. Executar os serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, independente da obrigação de fazer as correções neces-
sárias às suas expensas;
d. Desatender as determinações da Secretaria Municipal de Saúde;
e. Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais;
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f. Não iniciar, sem justa causa, a execução do Termo de Credenciamento no prazo fixado;
g. Não executar, sem justa causa, a totalidade ou parte do objeto contratado;
h. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo ou má fé, venha causar danos ao Município 
e/ou a terceiros, independente da obrigação em reparar os danos causados.
6.2.1. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo
6.2.2. As multas aplicadas na execução do Termo de Credenciamento serão descontadas dos pagamentos devidos à CREDENCIADA, a cri-
tério exclusivo do Município, e quando for o caso, cobradas judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA

7.1. O não cumprimento das cláusulas deste Termo, por qualquer uma das partes acarretará a rescisão deste, sujeitando a parte que injus-
tamente tiver dado causa, a indenização por perdas e danos, nos termos da legislação vigente.
7.1.1. Aplica-se, também, quanto à rescisão o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA

8.1. São partes integrantes deste Termo, como se nele estivessem transcritos, a proposta da CREDENCIADA no que couber, o Edital de 
Credenciamento nº 3/2022-FMS e seus anexos, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA

9.1. Os recursos financeiros para encargos decorrentes do presente Credenciamento correrão por conta das seguintes Dotações Orçamen-
tárias:

Entidade : 2- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Órgão: 14- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTÉA
Unidade: 01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj./Ativ: 2.052- Manutenção da Atenção Básica de Saúde
13 3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas
14 3.3.90.00.00.00.00.00.0038 Aplicações Diretas

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

10.1. A CREDENCIADA poderá solicitar o seu descredenciamento, desde que comunique oficialmente com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias;
10.2. É vedado à CREDENCIADA delegar ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os serviços previstos neste Termo;
10.3. Os casos omissos serão discutidos e analisados pelo CREDENCIANTE, sob os aspectos da legislação pertinente, visando sempre a 
supremacia do interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

11.1. É eleito, para fins legais e questões derivadas deste ajuste o Foro de Campos Novos, com renúncia expressa a qualquer outro.

Do que, para produzir seus efeitos jurídicos e legais, lavrou-se o presente Termo, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de 
lido às partes foi por elas ratificado e assinado.

Zortéa, SC, ___ de ____________ de 2022.

Analu Chiamolera Schmit
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

CREDENCIADA

Testemunhas:

1________________________

2________________________
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 
22/2022

Publicação Nº 3868245

Processo Licitatório Nº 056/2022
Pregão Presencial Nº 018/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 22/2022

DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
IZALTINO MARQUES, inscrita no CNPJ sob o nº 02.367.908/0001-63, com sede estabelecida na Rua Alceu Bortoli, s/n, Bairro Imigrantes, 
no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, firmam a presente, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

REGISTRO DE PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E SERVIÇOS DE 
BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICA-
ÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO.
1.1. A DETENTORA obriga-se a entregar os itens objeto previsto no Anexo VII do Edital após a assinatura da presente ata e a respectiva 
emissão da autorização de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 36.390,00 (trinta e seis mil trezentos e noventa reais), conforme proposta da CONTRATADA.

2.1. O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

2.2. No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

2.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correçãomonetária.

2.4. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

2.4.1. O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e 
demais documentos de habilitação.

2.4.2. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e rea-
presentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de suareapresentação.

2.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.
2.5.1. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes verbas orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária 
do Exercício de 2022.

CLÁUSULA SEXTA - OS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

5.1. São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1. Entregar os itens objeto deste processo licitatório na forma, condições e prazos previstos no respectivo Edital e anexos, vindo a 
responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência do descumprimento a quaisquer das cláusulas nele 
previstas.
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5.1.2. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
sejam municipais, estaduais ou federais, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n. 8.666/93, e demais encargos que porventura venham 
a incidir sobre o objeto do contrato, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.

5.1.3. Aceitar, integralmente, a fiscalização da ata de registro de preços a ser adotada
pela CONTRATANTE.

5.1.3.1. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne aos produtos contratados, e as suas consequências e implicações que porventura possam ocorrer.

5.1.4. Cumprir com todas as normas e determinações constantes do Termo de Referência necessárias para a entrega dos itens.

5.1.5. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, inciso XIII, da Lei n.8666/93.

5.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE:

5.2.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio eventuais falhas detectadas.

5.2.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades ou imperfeições que venham a ocorrer, em função da execução 
deste contrato, visando a sua regularização, fixando prazo para as devidascorreções.
6.2.3. Efetuar os pagamentos no prazo e forma estabelecidos no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES.

6.1. As penalidades serão aplicadas por inadimplência total ou parcial, notadamente pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou 
de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n. 8.663/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, sujeitas às 
seguintes sanções legais:

a) Advertência;

b) Multa, por atraso injustificado na entrega ou execução docontrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa 
prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dia súteis.

6.3. Do ato que eventualmente aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo.

6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a eventual aplicação da sanção será 
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial do Município CONTRATANTE.

6.5. Os prazos referidos neste item só se iniciam e vencem em dias úteis de expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
7.1. O CONTRATANTE poderá declarar rescindida a presente ata de registro de preços independentemente de interpelação ou de procedi-
mento judicial, determinado por ato unilateral e escrito da Administração, na hipótese de ocorrência dos casos elencadas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n.8.666/93. O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, de forma amigável, mediante autorização da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração, nos termos 
do que assegura o art. 79 da Lei n.8.666/93.

7.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, precedidos de autorização escrita e fundamentada da auto-
ridade competente e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO.

9.1. A presente ata de registro de preços encontra-se vinculada ao Processo Licitatório que o originou, sendo o Edital seus anexos conside-
rados como partes integrantes, sendo os casos omissos resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e demais legislação aplicável 
ao caso.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

10.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Zortéa-SC,19 de abril de 2022.

____________________________ ____________________________
MUNICÍPIO DE ZORTÉA   IZALTINO MARQUES
Rosane Antunes Pires Infeld  CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 
23/2022

Publicação Nº 3868247

Processo Licitatório Nº 056/2022
Pregão Presencial Nº 018/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 23/2022

DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
IVAIR LOPES, inscrita no CNPJ sob o nº 07.860.256/0001-18, com sede estabelecida na Rua Antonio Zortéa Primo, nº 542, Bairro Água 
Santa, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, firmam a presente, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e con-
dições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

REGISTRO DE PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E SERVIÇOS DE 
BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICA-
ÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO.
1.1. A DETENTORA obriga-se a entregar os itens objeto previsto no Anexo VII do Edital após a assinatura da presente ata e a respectiva 
emissão da autorização de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 36.230,00 (trinta e seis mil duzentos e trinta reais), conforme proposta da CONTRATADA.

2.1. O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

2.2. No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

2.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correçãomonetária.

2.4. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.
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2.4.1. O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e 
demais documentos de habilitação.

2.4.2. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e rea-
presentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de suareapresentação.

2.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.
2.5.1. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes verbas orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária 
do Exercício de 2022.

CLÁUSULA SEXTA - OS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

5.1. São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1. Entregar os itens objeto deste processo licitatório na forma, condições e prazos previstos no respectivo Edital e anexos, vindo a 
responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência do descumprimento a quaisquer das cláusulas nele 
previstas.

5.1.2. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
sejam municipais, estaduais ou federais, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n. 8.666/93, e demais encargos que porventura venham 
a incidir sobre o objeto do contrato, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.

5.1.3. Aceitar, integralmente, a fiscalização da ata de registro de preços a ser adotada
pela CONTRATANTE.

5.1.3.1. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne aos produtos contratados, e as suas consequências e implicações que porventura possam ocorrer.

5.1.4. Cumprir com todas as normas e determinações constantes do Termo de Referência necessárias para a entrega dos itens.

5.1.5. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, inciso XIII, da Lei n.8666/93.

5.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE:

5.2.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio eventuais falhas detectadas.

5.2.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades ou imperfeições que venham a ocorrer, em função da execução 
deste contrato, visando a sua regularização, fixando prazo para as devidascorreções.
6.2.3. Efetuar os pagamentos no prazo e forma estabelecidos no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES.

6.1. As penalidades serão aplicadas por inadimplência total ou parcial, notadamente pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou 
de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n. 8.663/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, sujeitas às 
seguintes sanções legais:

a) Advertência;

b) Multa, por atraso injustificado na entrega ou execução docontrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa 
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prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dia súteis.

6.3. Do ato que eventualmente aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo.

6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a eventual aplicação da sanção será 
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial do Município CONTRATANTE.

6.5. Os prazos referidos neste item só se iniciam e vencem em dias úteis de expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
7.1. O CONTRATANTE poderá declarar rescindida a presente ata de registro de preços independentemente de interpelação ou de procedi-
mento judicial, determinado por ato unilateral e escrito da Administração, na hipótese de ocorrência dos casos elencadas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n.8.666/93. O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, de forma amigável, mediante autorização da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração, nos termos 
do que assegura o art. 79 da Lei n.8.666/93.

7.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, precedidos de autorização escrita e fundamentada da auto-
ridade competente e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO.

9.1. A presente ata de registro de preços encontra-se vinculada ao Processo Licitatório que o originou, sendo o Edital seus anexos conside-
rados como partes integrantes, sendo os casos omissos resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e demais legislação aplicável 
ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

10.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Zortéa-SC,19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE ZORTÉA  IVAIR LOPES
Rosane Antunes Pires Infeld  CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 
24/2022

Publicação Nº 3868249

Processo Licitatório Nº 056/2022
Pregão Presencial Nº 018/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 24/2022

DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
LAVAÇÃO DOIS AMIGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.070.655/0001-83, com sede estabelecida na Rodovia SC 458, nº 1655, Bairro 
São Cristóvão, no Município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, firmam a presente, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

REGISTRO DE PREÇO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E SERVIÇOS DE 
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BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICA-
ÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO.
1.1. A DETENTORA obriga-se a entregar os itens objeto previsto no Anexo VII do Edital após a assinatura da presente ata e a respectiva 
emissão da autorização de fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 19.595,00 (dezenove mil quinhentos e noventa e cinco reais), conforme proposta da CONTRATADA.

2.1. O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

2.2. No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

2.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for im-
posta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correçãomonetária.

2.4. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

2.4.1. O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e 
demais documentos de habilitação.

2.4.2. A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e rea-
presentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de suareapresentação.

2.5. Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.
2.5.1. Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes verbas orçamentárias, previstas na Lei Orçamentária 
do Exercício de 2022.

CLÁUSULA SEXTA - OS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

5.1. São obrigações da CONTRATADA:
5.1.1. Entregar os itens objeto deste processo licitatório na forma, condições e prazos previstos no respectivo Edital e anexos, vindo a 
responder pelos danos eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência do descumprimento a quaisquer das cláusulas nele 
previstas.

5.1.2. Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer 
sejam municipais, estaduais ou federais, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n. 8.666/93, e demais encargos que porventura venham 
a incidir sobre o objeto do contrato, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento 
e quitação.

5.1.3. Aceitar, integralmente, a fiscalização da ata de registro de preços a ser adotada
pela CONTRATANTE.

5.1.3.1. A existência e a atuação da fiscalização pela CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
CONTRATADA, no que concerne aos produtos contratados, e as suas consequências e implicações que porventura possam ocorrer.

5.1.4. Cumprir com todas as normas e determinações constantes do Termo de Referência necessárias para a entrega dos itens.

5.1.5. Manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, inciso XIII, da Lei n.8666/93.

5.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE:

5.2.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 
próprio eventuais falhas detectadas.
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5.2.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades ou imperfeições que venham a ocorrer, em função da execução 
deste contrato, visando a sua regularização, fixando prazo para as devidascorreções.
6.2.3. Efetuar os pagamentos no prazo e forma estabelecidos no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES.

6.1. As penalidades serão aplicadas por inadimplência total ou parcial, notadamente pelo não cumprimento das normas de licitação e/ou 
de contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n. 8.663/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, sujeitas às 
seguintes sanções legais:

a) Advertência;

b) Multa, por atraso injustificado na entrega ou execução docontrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

6.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” deste item poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa 
prévia ao interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dia súteis.

6.3. Do ato que eventualmente aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão, dentro do mesmo prazo.

6.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a eventual aplicação da sanção será 
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial do Município CONTRATANTE.

6.5. Os prazos referidos neste item só se iniciam e vencem em dias úteis de expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
7.1. O CONTRATANTE poderá declarar rescindida a presente ata de registro de preços independentemente de interpelação ou de procedi-
mento judicial, determinado por ato unilateral e escrito da Administração, na hipótese de ocorrência dos casos elencadas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei n.8.666/93. O presente instrumento poderá ser rescindido, ainda, de forma amigável, mediante autorização da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração, nos termos 
do que assegura o art. 79 da Lei n.8.666/93.

7.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, precedidos de autorização escrita e fundamentada da auto-
ridade competente e assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO.

9.1. A presente ata de registro de preços encontra-se vinculada ao Processo Licitatório que o originou, sendo o Edital seus anexos conside-
rados como partes integrantes, sendo os casos omissos resolvidos à luz da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, e demais legislação aplicável 
ao caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO.

10.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Zortéa-SC,19 de abril de 2022.
MUNICÍPIO DE ZORTÉA   LAVAÇÃO DOIS AMIGOS LTDA
Rosane Antunes Pires Infeld  CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2022 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2022 ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022

Publicação Nº 3868188

Processo Licitatório Nº 71/2022
Pregão Presencial Registro de Preço Nº 23/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022.
DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
DELAZERI ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.383.088/0001-17, localizada no Loteamento Recanto dos Pássaros, nº 226, Bairro 
São Cristóvão, Capinzal, SC, CEP 89665-000, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI'S) PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1 – As quantidades de unidades individuais dos produtos licitados, que serão adquiridos parcial ou total durante o período de vigência 
da Ata, são os enumerados no edital.

2.2 - A licitante vencedora efetuará as entregas dos materiais mediante a solicitação formal do departamento de compras e licitações deste 
município no prazo máximo de 05 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 – Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância unitária e total pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

4.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata, salvo por motivo de força maior, devidamente demonstrados 
e provados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

5.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 4.709,00 (quatro mil, setecentos e nove reais), conforme proposta da CONTRATADA.

5.2 O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

5.3 No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.6 O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e demais 
documentos de habilitação.

5.7 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapre-
sentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.8 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.

5.9 Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

a) Entregar o objeto ou prestar os serviços licitado nas condições e formas previstas no presente Edital, vindo a responder pelos danos 
eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de descumprimento a quaisquer das cláusulas nele previstas;

b) Entregar objeto licitado na sede do município, diretamente na Secretaria ou departamento solicitado;

c) Entregar os objetos licitados somente com autorização expressa e formal do Chefe do Departamento de Compras do município, através de 
apresentação do documento, no dia e hora que o mesmo solicitar, com prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas da data solicitada, 
salvo por motivo de força maior ou urgência comprovada, sob pena de devolução e ou não pagamento da NF;

d) Enviar, juntamente com a Nota Fiscal, o referido documento anexado a mesma;

e) Entregar o objeto licitado com qualidade e que cumpram as determinações da legislação vigente;

f) Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93;

g) Substituir todo e qualquer produto que for entregue com prazo inferior de 6 (seis) meses para vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o Município ou os 
Órgãos Participantes poderão aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabeleci-
das:

a) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da 
obrigação limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor da Nota de Empenho;

c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado 
o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sem justificativa acei-
tável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993;

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

§1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

§2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação espe-
cífica do orçamento do ano 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

12.1 - A presente Ata está vinculado ao Processo Licitatório n° 71/2022, Pregão Presencial nº 23/2022 – Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

13.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12 (dose) meses adiante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimen-
tos/serviços que dele poderão advir.

14.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

14.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

14.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

14.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

14.5.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

14.5.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 
ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas.

14.5.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
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CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

15.1 - A execução deste Contrato será administrada e fiscalizada por um representante de cada Secretaria do Município de Zortéa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Zortéa-SC, 26 de abril de 2022.

___________________________ ________________________________
MUNICÍPIO DE ZORTÉA   DELAZERI ATACADISTA EIRELI
Rosane Antunes Pires Infeld  CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2022 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2022 ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022

Publicação Nº 3868193

Processo Licitatório Nº 71/2022
Pregão Presencial Registro de Preço Nº 23/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2022.
DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA , inscrita no CNPJ nº 18.274.923/0001-05, localizada na Rua Floresta, nº 380, Erechim, 
RS, CEP 99740-000, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI'S) PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1 – As quantidades de unidades individuais dos produtos licitados, que serão adquiridos parcial ou total durante o período de vigência 
da Ata, são os enumerados no edital.

2.2 - A licitante vencedora efetuará as entregas dos materiais mediante a solicitação formal do departamento de compras e licitações deste 
município no prazo máximo de 05 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 – Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância unitária e total pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

4.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata, salvo por motivo de força maior, devidamente demonstrados 
e provados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

5.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 4.428,95 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme proposta da CONTRATADA.
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5.2 O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

5.3 No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.6 O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e demais 
documentos de habilitação.

5.7 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapre-
sentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.8 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.

5.9 Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

a) Entregar o objeto ou prestar os serviços licitado nas condições e formas previstas no presente Edital, vindo a responder pelos danos 
eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de descumprimento a quaisquer das cláusulas nele previstas;

b) Entregar objeto licitado na sede do município, diretamente na Secretaria ou departamento solicitado;

c) Entregar os objetos licitados somente com autorização expressa e formal do Chefe do Departamento de Compras do município, através de 
apresentação do documento, no dia e hora que o mesmo solicitar, com prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas da data solicitada, 
salvo por motivo de força maior ou urgência comprovada, sob pena de devolução e ou não pagamento da NF;

d) Enviar, juntamente com a Nota Fiscal, o referido documento anexado a mesma;

e) Entregar o objeto licitado com qualidade e que cumpram as determinações da legislação vigente;

f) Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93;

g) Substituir todo e qualquer produto que for entregue com prazo inferior de 6 (seis) meses para vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o Município ou os 
Órgãos Participantes poderão aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabeleci-
das:

a) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da 
obrigação limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor da Nota de Empenho;

c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado 
o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sem justificativa acei-
tável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993;

f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

§1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

§2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação espe-
cífica do orçamento do ano 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

12.1 - A presente Ata está vinculado ao Processo Licitatório n° 71/2022, Pregão Presencial nº 23/2022 – Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

13.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12 (dose) meses adiante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimen-
tos/serviços que dele poderão advir.
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14.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

14.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

14.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

14.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

14.5.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

14.5.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 
ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas.

14.5.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

15.1 - A execução deste Contrato será administrada e fiscalizada por um representante de cada Secretaria do Município de Zortéa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Zortéa-SC, 26 de abril de 2022.

___________________________ ________________________________
MUNICÍPIO DE ZORTÉA   MASTERSUL EQUIPAMENTOS LTDA
Rosane Antunes Pires Infeld  CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 71/2022 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2022 ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022

Publicação Nº 3868197

Processo Licitatório Nº 71/2022
Pregão Presencial Registro de Preço Nº 23/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022.
DAS PARTES.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ZORTÉA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.387/0001-08, com 
sede administrativa estabelecida na Rua Otaviano Oleoni Franceschi, n. 53, centro, no Município de Zortéa, Estado de Santa Catarina, neste 
ato representado por sua Prefeita Sra. ROSANE ANTUNES PIRES INFELD, doravante simplesmente designado CONTRATANTE e a empresa 
PROTEGGERE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI , inscrita no CNPJ nº 12.670.981/0002-44, Avenida Comandante Kraemer, n. 932, 
Bairro José Bonifácio, Erechim, RS, CEP 99740-000, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO (EPI'S) PARA USO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1 – As quantidades de unidades individuais dos produtos licitados, que serão adquiridos parcial ou total durante o período de vigência 
da Ata, são os enumerados no edital.

2.2 - A licitante vencedora efetuará as entregas dos materiais mediante a solicitação formal do departamento de compras e licitações deste 
município no prazo máximo de 05 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 – Pela entrega do objeto o FORNECEDOR receberá a importância unitária e total pelas quantidades efetivamente solicitadas e entregues.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

4.1 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata, salvo por motivo de força maior, devidamente demonstrados 
e provados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

5.1 Pela perfeita e integral execução da presente ata de registro de preços, o Município CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importân-
cia total de R$ 17.610,20 (dezessete mil, seiscentos e dez reais e vinte centavos), conforme proposta da CONTRATADA.

5.2 O Município de Zortéa efetuará os pagamentos no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, sempre nos dias 03 ou 15 de cada mês, para execução dos processos administrativos e contábeis, até o efetivo pagamento, mediante 
depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA.

5.3 No preço estipulado nesta cláusula, já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes, entrega, e demais despesas que, 
direta ou indiretamente, tenham relação com a execução do objeto deste Contrato.

5.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, 
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescen-
tando-se no prazo fixado no item 3.2. os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.6 O número do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) constante das notas fiscais deverá ser aquele informado na proposta e demais 
documentos de habilitação.

5.7 A nota fiscal que eventualmente for apresentada com erros ou inconsistências será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapre-
sentação, acrescentando- se no prazo fixado no item 3.2 os dias que se passarem entre a data de devolução e a de sua reapresentação.

5.8 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, a cada de 90 dias após a homolo-
gação do Registro de Preços, a pedido da CONTRATADA, comprovadamente refletida no mercado.

5.9 Os preços somente serão revisados mediante ocorrência de fato que justifique a aplicação do artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei n. 
8.666, de 21 de junho de 1993 com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 – Será de responsabilidade da licitante vencedora:

a) Entregar o objeto ou prestar os serviços licitado nas condições e formas previstas no presente Edital, vindo a responder pelos danos 
eventuais que comprovadamente vier a causar, em decorrência de descumprimento a quaisquer das cláusulas nele previstas;

b) Entregar objeto licitado na sede do município, diretamente na Secretaria ou departamento solicitado;

c) Entregar os objetos licitados somente com autorização expressa e formal do Chefe do Departamento de Compras do município, através de 
apresentação do documento, no dia e hora que o mesmo solicitar, com prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas da data solicitada, 
salvo por motivo de força maior ou urgência comprovada, sob pena de devolução e ou não pagamento da NF;

d) Enviar, juntamente com a Nota Fiscal, o referido documento anexado a mesma;

e) Entregar o objeto licitado com qualidade e que cumpram as determinações da legislação vigente;
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f) Manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55 inciso XIII, da Lei 8666/93;

g) Substituir todo e qualquer produto que for entregue com prazo inferior de 6 (seis) meses para vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (representada pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente), o Município ou os 
Órgãos Participantes poderão aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabeleci-
das:

a) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o FORNECEDOR sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da 
obrigação limitado a 30 (trinta) dias;

b) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o valor da Nota de Empenho;

c) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado 
o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1 - O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total 
ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

§1º. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o 
custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§2º. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão geren-
ciador deverá:

I - convocar o FORNECEDOR visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§3º. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente com-
provado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§4º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

10.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO, sem justificativa acei-
tável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) Tiver presentes razões de interesse público;

e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993;
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f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

§1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente do órgão gerenciador.

§2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer 
a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da prestação dos serviços de publicações, objetos do presente certame correrão a conta de dotação espe-
cífica do orçamento do ano 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

12.1 - A presente Ata está vinculado ao Processo Licitatório n° 71/2022, Pregão Presencial nº 23/2022 – Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

13.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será da assinatura do presente até 12 (dose) meses adiante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Município, a obrigação de solicitar os fornecimen-
tos/serviços que dele poderão advir.

14.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas nesta Ata e o preço registrado, a Administração poderá comprar de mais de um 
fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado 
não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração.

14.3 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento 
em igualdade de condições.

14.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Município, nos 
termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre 
as partes, para todos os fins.

14.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

14.5.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços 
a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

14.5.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação 
ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obriga-
ções anteriormente assumidas.

14.5.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento 
dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

15.1 - A execução deste Contrato será administrada e fiscalizada por um representante de cada Secretaria do Município de Zortéa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas, por-
ventura, oriundas da execução da presente ata de registro de preços, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privile-
giado que seja.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas ao final 
subscritas, a fim de que produza seus efeitos legais.
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Zortéa-SC, 26 de abril de 2022.

___________________________ ________________________________
MUNICÍPIO DE ZORTÉA PROTEGGERE
Rosane Antunes Pires Infeld CONTRATADA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
Nome:___________________ Nome:__________________
CPF:_____________________ CPF:_____________________

Visto pelo jurídico.
Em: / / .
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Associações

amerioS

RESOLUCAO 06.2022 - LICENÇA MATERNIDADE
Publicação Nº 3868137

RESOLUÇÃO Nº 006/2022/AMERIOS

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A EMPREGADA DA AMERIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS - no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art. 20, §2º, III 
c/c com o §1º do art. 24 do Estatuto Social da AMERIOS,

RESOLVE
Art. 1º Conceder licença maternidade à empregada JAYNE NARZETTI, inscrita no CPF sob nº 037.561.610-13, ocupante do Cargo de Dese-
nhista, pelo período de 120 dias, a contar do dia 01 de maio de 2022.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se e registre-se na CTPS.

Maravilha/SC, 02 de Maio de 2022.

DIRCEU SILVEIRA
Presidente da AMERIOS
Prefeito de Modelo

amureS

RESOLUÇÃO Nº. 02/2022 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL
Publicação Nº 3868103

RESOLUÇÃO Nº 02/2022

Fixa a contribuição adicional para realização da Convenção da BRAZTOA

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Estatuto Social,

Considerando o disposto no art. 2º da Resolução 07/2021 de 27 de agosto de 2021, que autoriza o aporte financeiro para despesas even-
tuais;

Considerando a Assembleia Geral realizada em 25 de março de 2022;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica determinada a contribuição adicional dos Municípios, para custeio e destinação exclusiva para realização do evento Convenção 
e Prêmio Sustentabilidade BRAZTOA 2022, cujo custo será de até R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a ser distribuída entre os 
Municípios que receberão os participantes do evento, distribuída nos seguintes valores:
I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os Municípios de Lages e São Joaquim;
II - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o Município de Urubici
III - R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Municípios de Bom Jardim da Serra e Urupema.

Art. 2º - Os valores serão pagos pelos municípios até a contribuição mensal do mês de junho do corrente ano, com a respectiva comprova-
ção das despesas realizadas.

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

Lages, 25 de março de 2022.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita de Palmeira
Presidente da AMURES



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2711

RESOLUÇÃO Nº. 03/2022 - REVISÃO GERAL ANUAL
Publicação Nº 3868116

RESOLUÇÃO Nº. 03/2022
Concede Revisão Geral Anual aos funcionários da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, e dá outras providências.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES em exercício, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Estatuto Social.

RESOLVE:
Art. 1º – Fica concedida Revisão Geral Anual a todos os funcionários da AMURES, em percentual correspondente a 11,73% (onze virgula 
setenta e três por cento), referente ao Índice Nacional e Preços ao Consumidor – INPC, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, acumulado dos meses de abril de 2021 a março de 2022.

Art. 2º – A revisão será paga a partir da competência de abril de 2022.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução financeira da presente resolução correrão à conta das contribuições estabelecidas na Reso-
lução Nº 07/2021 e do orçamento vigente.

Art. 4º – Fica estabelecido que a bolsa dos estagiários será de 70% (setenta por cento) do salário mínimo nacional.

Art. 5º – Esta Resolução foi discutida e aprovada previamente pelo conselho consultivo da AMURES, restando homologada na Assembleia 
Geral Ordinária.

Art. 6º – Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Lages, 13 de abril de 2022.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Prefeita de Palmeira
Presidente da AMURES
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Consórcios

aGir

CLASSIFICAÇÃO FINAL_SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS_ENGENHARIA CIVIL
Publicação Nº 3870534

ANEXO II – RELATÓRIO CLASSIFICATÓRIO GERAL

RELATÓRIO CLASSIFICATÓRIO:
Área de Estágio: SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO (A) EM ENGENHARIA CIVIL.
Agente de Integração: Estagios Cin.
ESTUDANTES-CANDI-
DATOS/
NOTAS

NOTA MÉDIA - ENTRE-
VISTA

NOTA MÉDIA – PROVA 
ESCRITA

NOTA MÉDIA - TÍTU-
LOS MÉDIA GERAL FINAL CLASSIFICAÇÃO

Victor Farias Andreazza 8,61 5,00 6,95 6,85 1°

Comissão Avaliadora:

Presidente Membro Membro

Membro Membro Membro

NOTA TÉCNICA GERAL DO PARECER CONJUNTO Nº 106/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 
169/2021

Publicação Nº 3871063

Nota Técnica Geral do Parecer Conjunto nº 106/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica Geral (NTG) trata do Fluxo de Caixa Descontado - FCD utilizado para a definição da Tarifa Técnica/Tarifa de Remuneração 
a ser considerada em 01 de dezembro de 2021, relacionada a prestação do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, conforme 
metodologia utilizada no Edital de Licitação nº 038/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017 e seus aditivos.
Foram alteradas algumas premissas com o objetivo de melhor descrever o período da pandemia, sendo este tratado nos tópicos específicos 
em cada Nota Técnica (NT).
Para a composição desta Nota Técnica utilizou-se dos resultados apurados por meio das seguintes NTs.
Nota Técnica 59 – Receitas Tarifárias
Nota Técnica 60 – Valor Residual da frota, ao longo e ao final do contrato
Nota Técnica 61 – Receitas não tarifárias
Nota Técnica 62 – Custos fixos da Concessão – OPEX Fixo
Nota Técnica 63 – Taxa de Regulação
Nota Técnica 64 – Custos Variáveis – OPEX Variável
Nota Técnica 65 – Investimentos
Nota Técnica 66 – Tributos
Nota Técnica 67 – Demanda, IPE e IPKE
Nota Técnica 68 – Fiscalização Regulatória
Nota Técnica 69 – Resumo da Tarifa
Nota Técnica 70 – Oferta e Quilometragem
Nota Técnica 71 – Ações Regulatórias
Nota Técnica 72 – TIR – Taxa interna de Retorno
Nota Técnica 73 – Outorga
Cada NT representa os eventos que ocorreram e que em função da pandemia, houveram modificações. Todas auxiliam na compreensão dos 
inputs que compõem o Fluxo de Caixa Descontado.
Além dos itens que compõem o Fluxo de Caixa Descontado - FDC, há planilhas auxiliares que apresentam os dados de entrada e planilhas 
que apresentam cálculos auxiliares, sendo todos estes rastreáveis no FCD desta Revisão Tarifária Extraordinária - RTE.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO - FCD
A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 042/2017 se dá através da apuração do resultado do Fluxo 
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de Caixa Descontado (FCD) ao longo de toda a concessão.
À época da licitação, o modelo da planilha do FCD foi disponibilizado para todos os interessados no certame, permitindo a alimentação em 
células específicas, a fim de compor a proposta da tarifa, não ultrapassando a tarifa teto máximo.
A tarifa a ser ofertada na época do edital de concorrência é aquela indicada na aba "Resumo Tarifa", sagrando-se vencedora do certame, 
aquela que oferecesse o menor tarifa.
A cada Revisão Tarifária a tarifa de equilíbrio é aquela indicada na aba "Resumo Tarifa" (Ver NT 069), que apresenta a Tarifa de Remune-
ração.
A avaliação realizada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado baseia-se na teoria de que o valor de um projeto depende dos benefícios 
futuros que ele irá produzir, descontados para um valor presente, através da utilização de uma taxa de desconto apropriada, a qual reflita 
os riscos inerentes aos fluxos estimados.
Considerando-se que a concessão da prestação do serviço de transporte coletivo possui prazo de vida determinado, ou seja 20 (vinte) anos 
a contar de julho de 2017, o cálculo de seu valor é baseado no fluxo deste período.
Para o Fluxo de Caixa desta concessão, houveram a necessidade de alteração da nomenclatura. São Elas:
Quadro 1: Resultado da Revisão Tarifária Extraordinária.

Onde se lê Valor da Passagem embarcada, leia-se Valor da Tarifa de Equilíbrio:

Também houveram a necessidade de alteração e inclusão de novas abas/planilhas. Portanto, a estrutura destas Abas/ planilhas deverão 
ser mantidas para as próximas Revisões Tarifárias. Os pedidos de reequilíbrio da concessionária deverão respeitar o layout definido, salvo 
impactos não previstos neste modelo. São elas:
2.1 Das abas (planilhas) complementares:
São abas (planilhas) que “alimentam” o Fluxo de Caixa descontado com dados de entradas e/ou cálculos auxiliares. Compreendendo:
Aba Instruções, Aba FDC, Aba DRE (Apuração do IR), Aba Custos e Receitas Mensais, Aba Frota Mensal, Aba Passageiros Mensais, Aba 
Ações Regulatórias, Aba Índices (IPCA, IGPM, INPC), Aba Salário Mínimo Regional, Aba Índice IPA-36, Aba Preços do Combustível, Aba 
Resumo Tarifa, Aba Impostos e Encargos, Aba Auxiliar, CAPEX Operacional – Ônibus Rev, Retirada Operação – Ônibus, CAPEX Operacional 
– Outros, OPEX Variável Mensal, Detalhes Linhas, TIR, Outras Receitas Rev, Mercado.
2.2 Das atualizações monetárias do Fluxo de Caixa descontado:
O anexo V do edital de licitação determina que os elementos de custos do Fluxo de Caixa sejam atualizados de acordo com índices mone-
tários pré-definidos.

Ao realizar a atualização monetária de todos os itens de custos e receitas todo o Fluxo de Caixa da concessão tem sua data de custos trans-
ferida para a data utilizada para a atualização do procedimento de revisão (periódica ou extraordinária).
Com este processo de realização do da RTP ou RTE a tarifa resultante já se encontra atualizada, por esse motivo não é necessário realizar 
nenhuma atualização monetária através do processo de reajuste, justamente por isso é que se apresenta a informação em que ano de 
revisão não há reajuste.
Este procedimento atualização dos dados operacionais do Fluxo de Caixa, mantem-se a data de referência dos custos originais e posterior 
atualização do resultado obtido através da aplicação da fórmula de reajuste.
Porém, para manutenção das diretrizes definidas no edital, foi utilizado o procedimento de atualização monetária de todos os itens no in-
terior do Fluxo de Caixa.
Portanto, o resultado da RTE, é apresentando já considerando o período inflacionado do contrato até novembro de 2021, com a Tarifa a ser 
aplicada em 1º de dezembro de 2021.

3. PANDEMIA
A Pandemia que se instaurou em escala global, afetou diretamente o transporte coletivo, inclusive no município de Blumenau. Diante deste 
cenário, eventos incomuns levaram à necessidade imediata de tomada de decisões. Um evento que podemos citar, é a queda brusca de de-
manda de passageiros, em virtude da propagação e transmissão do novo Coronavírus que culminou com a declaração de “pandemia global”, 
por parte da Organização Mundial de Saúde, seguida da decretação de calamidade pública, pelo Governo Federal, bem como pelo Estado de 
Santa Catarina, que editou diversos atos sobre a pandemia, incluindo períodos de suspensão da prestação do serviço de transporte coletivo
Diante disto, optou -se em tratar os impactos da pandemia em cada Nota Técnica com item exclusivo, memória de cálculo e suas alterações. 
Justifica-se tais tomadas de decisões, nesse período, visando a modicidade tarifária e minimizando os efeitos da pandemia, além de manter 
o equilíbrio econômico-financeiro.
A Pandemia foi declarada no dia 18 de março de 2020 e até a presente data, permanece instalada, porém seus efeitos no Fluxo de Caixa 
Descontado foram medidos de forma real até novembro de 2021.

4. PROJEÇÕES NO FLUXO DE CAIXA
As projeções foram realizadas após diversas reuniões ocorridas com o Poder Concedente, Concessionária e Agência Reguladora.
As projeções realizadas foram descritas em cada nota técnica especifica.
Para mais detalhes e informações, as tratativas relacionadas as projeções foram descritas e apresentadas as memórias de cálculos em suas 
respectivas Notas Técnicas.

Tabela 1 - Fluxo de Caixa Descontado nos 10 anos iniciais da Concessão.

Fonte: Planilha de Fluxo de Caixa Descontado, Anexo II do Parecer Conjunto n.º 106/2022 (Administrativo e Jurídico).

Tabela 2 -Fluxo de Caixa Descontado nos 10 anos finais da Concessão.

Fonte: Planilha de Fluxo de Caixa Descontado, Anexo II do Parecer Conjunto n.º 106/2022 (Administrativo e Jurídico)

Na Tabela 3, é possível identificar que a tarifa de equilíbrio resultante da Revisão Tarifária Extraordinária a ser aplicada em 01 de dezembro 
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de 2021 é de R$ 6,49.

Tabela 3 – Tarifa de equilíbrio – Revisão Tarifaria Extraordinária

Fonte: Planilha de Fluxo de Caixa Descontado (Processo Adm. 169/2021)

5. CONCLUSÃO
O resultado apresentado na Tabela 3 considera valores com definições específicas, agrupa as premissas apresentadas e as definições con-
tratuais em diversas interações do FCD. Assumindo os valores considerados, a tarifa que equilibra a remuneração contratual é R$ 6,49.
Considerando que no início da concessão, tarifa de equilíbrio, livre de inflação era de R$ 3,90, nesta RTE, a tarifa de equilíbrio passa a ser 
R$ 6,49, portanto, houve um aumento de aproximadamente 66,4 %, para manter equilibrado este contrato.
As premissas resultantes das Notas Técnicas de nº 59 a 73, deverão ser respeitadas para as próximas revisões tarifárias, excetuando, o 
período de pandemia, uma vez que elas foram resultantes de consenso entre as partes. Qualquer alteração na aplicação destas premissas, 
deverão ser submetidas a Consulta Pública, nos termos do Anexo V do contrato.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 059/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871078

Nota Técnica n.º 059/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária - RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n.º 059/2022 trata das Receitas Tarifárias consideradas para a Revisão Tarifária Extraordinária, relacionada ao ser-
viço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Blumenau/SC.
Receitas tarifárias são aquelas provenientes das aquisições de crédito, em dinheiro e cartão, de passagens relacionadas ao transporte co-
letivo urbano de passageiros, ou seja, é o total de recursos financeiros, obtidos pela Concessionária, provenientes apenas da arrecadação 
dos valores de tarifas cobrados dos usuários, no sistema municipal de transporte público.
Para fins de apuração do equilíbrio econômico e financeiro relacionados ao Fluxo de Caixa Descontado da Concessão, considerou-se a Re-
ceita auferida, aquelas apresentadas conforme os demonstrativos contábeis e financeiros auditados da entidade, no período de julho de 
2017 a novembro de 2021. Com esta metodologia utilizada somente para o período em revisão tarifária, consegue-se cancelar o efeito dos 
créditos nas nuvens, uma vez que os demonstrativos contábeis apresentam a receita realizada no período.
Para os demais Anos Regulatórios a tarifa projetada considera a quantidade de passageiros equivalentes ao longo do contrato de concessão.
A seguir, apresenta-se a metodologia, informações e dados que foram utilizados nesta NT e seus resultados.

2. RECEITAS TARIFÁRIAS

A AGIR solicitou as Demonstrações Financeiras Auditadas dos exercícios de 2017 a 2021 da BluMob, Concessionária de Transporte Urbano 
de Blumenau SPE LTDA, a fim de apurar a receita tarifária. Tais demonstrações até o exercício de 2020 foram entregues auditadas, já as de 
2021 estão em andamento. Foram entregues os balancetes mensais, que também é um demonstrativo contábil.

Na Figura 1, apresenta-se a Receita Tarifária Anual (2017 e 2018) consolidada por ano civil. Estes valores encontram-se nas Demonstrações 
Financeiras da Concessionária auditadas anualmente.
Figura 1 - Receita Tarifária 2017 e 2018 – Ano Civil

Fonte: Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente (2018; 2017).

Na Figura 2, apresenta -se a Receita Tarifária Anual (2019 e 2020) consolidada por ano civil. Estes valores encontram-se nas Demonstrações 
Financeiras da Concessionária auditadas anualmente.

Figura 2 - Receita Tarifária 2019 e 2020 – Ano Civil
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Fonte: Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente (2019; 2020).

Já a Receita Tarifária do exercício de 2021, foi comprovada por meio de balancetes, uma vez que o Relatório final está em fase de elabo-
ração.
Diante disso, foi necessário a abertura das Receitas Tarifárias, por mês, o que nos foi fornecido por Balancetes e Razões da Concessionária, 
absorvendo destes relatórios a receita tarifária do período.
A necessidade de abertura, por mês, se dá porque o Ano Regulatório é diferente do Ano Civil, uma vez que o Ano Regulatório do Contrato 
de Concessão inicia-se em julho do ano corrente e finda em junho do ano seguinte.

Tabela 1 - Receitas Tarifárias por Ano Regulatório conforme Proposta Vencedora do Edital 038/2016.
RECEITAS TARIFÁRIAS POR ANO REGULATORIO - JULHO 2017 A NOVEMBRO 2021 (R$)

Nota técnica n° 059 Anos Regulatórios

ENTRADAS ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05

Jul/17 a Jun/18 Jul/18 a Jun/19 Jul/19 a Jun/20 Jul/20 a Jun/21 Jul/21 a Jun/22

Receita Tarifária 96.073.474 96.073.474 96.073.474 96.073.474 96.073.474

Fonte: AGIR (2022).

E, assim, a Tabela 2 apresenta os valores consolidados das Receitas Tarifárias por Ano Regulatório, de acordo com a Proposta Vencedora do 
Edital de Licitação nº 38/2016 e Contrato de Concessão nº 42/2017.

Na tabela 2, cabe observar o ano 4 da concessão, período da pandemia, que apresenta uma queda considerável na receita, o que motivou 
o município a tomar decisões emergenciais e subsidiar parte do desequilíbrio por meio de aportes financeiros. (Ver NT 61).

Tabela 2 - Receitas Tarifárias por Ano Regulatório atualizadas nesta RTE.
RECEITAS TARIFÁRIAS POR ANO REGULATORIO - JULHO 2017 A JUNHO 2020 (R$)

Nota técnica n° 059 Anos Regulatórios

ENTRADAS ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Jul/17 a Jun/18 Jul/18 a Jun/19 Jul/19 a Jun/20 Jul/20 a Jun/21 Jul/21 a Jun/22

Receita Tarifária 125.219.568 123.392.959 86.463.031 43.960.023 84.298.693

Fonte: AGIR (2022).

Cabe informar que para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato, utilizou-se o Fluxo de Caixa Descontado, com 
seus respectivos indexadores e com as informações atualizadas até novembro de 2021. Parte do ano 5 regulatório, deverá ser revista na 
próxima Revisão.

O processo de deflacionamento das Receitas foi estudado, mensalmente, em função de sua taxa equivalente, partindo do índice resultante 
da equação paramétrica do reajuste tarifário, realizado sempre no mês de dezembro de cada ano, conforme a Tabela abaixo, retificada após 
encaminhamento pela concessionária dos índices utilizados pelo modelo financeiro:

Onde lê-se:
Tabela 3 - Índices de Deflacionamento .

Ano Regulatório Índices de Deflacionamento

Ano 01 - Jul. 2017 a jun. 2018 2,619%

Ano 02 - Jul. 2018 a jun. 2019 9,558%

Ano 03 - Jul. 2019 a jun. 2020 12,462%

Ano 03 - Jul. 2020 a jun. 2021 17,010%

Ano 03 - Jul. 2021a jun. 2022 13,912 %

Fonte: AGIR (2022)

Leia-se:

Tabela 3 - Índices de Deflacionamento

Ano Regulatório Índices de Deflacionamento

Ano 01 - Jul. 2017 a Nov. 2017 0,00%

Ano 02 - Dez 2017 a Nov. 2018 2,619%

Ano 03 - Dez. 2018 a Nov. 2019 9,558%



04/05/2022 (Quarta-feira) DOM/SC - Edição N° 3845

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 2716

Ano 03 - Dez. 2019 a Nov. 2020 12,462%

Ano 03 - Dez. 2020 a Nov. 2021 17,010%

Para entendimento dos detalhes relacionados ao Deflacionamento e seus índices, verificar a Nota Técnica Geral do Parecer Conjunto nº 
169/2022.

3. CONCLUSÃO
Os valores mencionados na Tabela 2 - Receitas Tarifárias por Ano Regulatório atualizadas nesta RTE, estão dispostos no Fluxo de Caixa 
Descontado, da presente Revisão Tarifária Extraordinária, no item A - Entradas.
Este procedimento atualização dos dados operacionais (incluindo as receitas tarifárias) do fluxo de caixa, mantendo a data de referência 
dos custos originais e posterior atualização do resultado obtido através da aplicação da fórmula de reajuste. Porém, para manutenção das 
diretrizes definidas no edital foi utilizado o procedimento de atualização monetária de todos os itens no interior do fluxo de caixa.
Portanto, o resultado da RTE, é apresentado já considerando o período inflacionado do contrato com a tarifa a ser aplicada em 1º dezembro 
de 2021.
Considerando, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente 
Nota Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 060/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871160

Nota Técnica n.º 060/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 060/2022, trata do valor Residual da frota ao Longo e ao Final do Contrato e tem-se como o valor remanescente 
dos veículos a serem alienados e revertidos em prol da tarifa e, assim, pode fazer seu abatimento sobre os investimentos no instante do 
vigésimo ano do contrato, nas condições e estado em que se encontram passíveis de indenização.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. VALOR RESIDUAL DA FROTA AO LONGO DO CONTRATO
O valor residual ao longo do contrato é o arrazoamento provocado sobre o valor de aquisição deduzido da taxa de depreciação e/ou amor-
tização, anualmente, ao longo da vida útil do veículo. É importante destacar que a frota está dividida em duas taxas, somente para veículos 
com 8 anos e 12 anos, cujas taxas são de 12,5% e 8,33%, respectivamente. A cada ciclo, dos respectivos anos, esse percentual retorna 
para a tarifa na forma de Receita, quando da sua alienação, antes ou durante o período regulatório.
A frota de veículo é um ativo regulatório essencial a prestação do serviço, no entanto, à medida que atende às cláusulas contratuais de tipo, 
ano, valores e quantidades, sendo permitida sua antecipação de venda sem alterar as regras contratuais pétreas, quando houver a anuência 
do Poder Concedente e Agência Reguladora. Se a Concessionária resolve alienar um veículo antes do prazo, essa ação não provoca altera-
ção no Fluxo de Caixa, pois sua previsão deve ser atendida pela média da frota. Assim, essa ação colabora no sentido de deixar ao Poder 
Concedente a gestão desses ativos, salvo condições devidamente autorizadas pelo Poder Concedente e Agência Reguladora.

Tabela 1 – Fluxo de Caixa Descontado - FCD - Valor Residual da Frota.
ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-20

ENTRADAS 129.424.086 130.136.055 86.463.031 72.905.218 162.233.391

Receitas tarifárias 125.219.568 123.392.959 86.463.031 43.960.023 118.042.828
Valor residual da frota 
ao longo do contrato 
(2)

4.204.519 6.743.096 0 7.183.821 0
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Valor residual da frota 
no final do contrato 0 0 0 0 *44.190.563

Fonte: Planilha de Fluxo de Caixa Descontado, Anexo II do Parecer Conjunto n.º 106/2022.

Para os Anos Regulatórios 01, 02 e 04, conforme Tabela 1, foram excluídos veículos da prestação do servico, incluindo os 45 veículos autori-
zados por meio do termo aditivo nº 10/2022, estes veículos são investimentos que revertidos para a tarifa, na forma de Receita não-tarifária, 
no Grupo Entradas, apresentam pelo seu valor líquido de R$ 4.204.519, R$ 6.743.096 e R$ 7.183.821, respectivamente, totalizando nesta 
Revisão Tarifária Extraordinária, R$ 18.131.435, corroborando, assim, para a modicidade tarifária.
Registra-se que no Ano regulatório 03, não houve retiradas de veículos da operação.

3. VALOR RESIDUAL DA FROTA AO FINAL DO CONTRATO
O Anexo V do Edital de Licitação nº 038/2016, que é parte integrante do contrato em análise, vislumbra o seguinte:

2. A Revisão Tarifária Periódica - RTP
24. Fica estabelecido um valor residual de 10% para os ônibus de categoria “pesado especial”, que possuem idade máxima operacional de 
12 (doze) anos, e de 20% para os demais ônibus, que possuem idade máxima operacional de 8 (oito) anos, nos termos do presente Edital. 
Na medida em que os ônibus não são reversíveis, fica o Poder Concedente dispensado de indenizar, ao final do contrato, eventuais investi-
mentos ainda não amortizados, posto que a titularidade do veículo é do operador, e não da concessão. Ademais, caso o operador consiga 
vender os veículos por valores superiores aos de referência residual, obterá um lucro que não será considerado em prol da modicidade 
tarifária. De forma análoga, caso venda por valores inferiores aos de referência, terá um prejuízo que não poderá ser compartilhado com o 
usuário do sistema. (Anexo V, p. 5, Edital de Licitação n.º 038/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017).

Assim, ao final da Concessão, Ano Regulatório 20, os investimentos serão revertidos para a tarifa, na forma de Receita não-tarifária, no 
Grupo Entradas, apresentado pelo seu valor líquido de depreciação a valores deflacionados constantes, sendo que se os valores forem alie-
nados pela Concessionária, por valor acima do estabelecido neste Contrato, serão considerados ganhos não transferidos para o Contrato. O 
inverso também é verdadeiro, no sentido que se o valor obtido com a alienação for menor, será por conta e risco da própria Concessionária. 
A Tabela 1 apresenta o valor de retorno no Ano Regulatório 20, que, por sua vez, pode sofrer variações em função do tipo e de quantidades.
Cabe informar que os valores apresentados no Ano 20, de *R$ 44.352.944, é um valor referencial teórico, dadas as circunstâncias do con-
trato, poderão variar, cabendo ao Poder Concedente e Agência Reguladora o monitoramento e acompanhamento destes.
Na Tabela 2 são destacados os valores em percentual de residuais, ou seja, que não podem zerar pelo efeito da depreciação ou, se zerados, 
retorna ao Valor residual da frota, ao longo e/ou ao final do contrato, como montante a ser “indenizado” em prol da tarifa.

Tabela 2 - Fator residual em percentual.
Valor residual dos ônibus

% valor residual 20%

% valor residual Pesado Especial 10%

Fonte: Item 7, Anexo IV, Edital de Licitação nº 038/2016 (2016).

Na Tabela 3 são apresentadas as taxas de amortização/depreciação dos veículos, por tipo, sendo inalterados ao longo da concessão.

Tabela 3 - Depreciação/amortização da frota.

Tipo de ônibus % Amortiz. a.a.

Micro 12,50%
Midi 12,50%
Leve 12,50%
Pesado 12,50%
Pesado Especial 8,33%
Executivo 12,50%
BluFacil 12,50%

Fonte: Fluxo de Caixa Descontado RTE. (2022)

Nota-se que existem dois tipos de percentuais aplicados: 12,50% e 8,33%. Importante observar que o período de depreciação/amortização 
é diferente do período Normativo Contábil, isso se deve pelo conceito adotado de “empresa de referência” onde a taxa de depreciação é 
regulatória.

4. Depreciação dos veículos:
Após a revisão das Notas Técnicas nº 60 e NT 64 em 25/03/2022, optou -se por manter o item 3.2 Depreciação dos veículos, da NT 60, na 
referida nota e copia-lo na integra para a NT 64 – por ser item concomitantes nas duas NTs, conforme transcrita abaixo, afim de consolidar 
o entendimento.
O Fluxo de Caixa do Contrato e do Edital de licitação definiram os parâmetros de depreciação (valor residual e vida útil) para cada um dos 
tipos de veículos, sendo parâmetros imutáveis na concessão.
O modelo financeiro desenvolvido considerou que todos os veículos seriam vendidos, ao longo da execução contratual, quando já tivessem 
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atingido a sua vida útil, momento no qual o veículo atingiu o valor residual previsto. Dessa forma, não houve a necessidade de realizar a 
programação da depreciação dos veículos ao longo de sua idade.
O parâmetro de depreciação em cada um dos anos, antes de atingir a vida útil, somente é necessário no caso de haver a realização da venda 
de ativos antes que os mesmos cheguem na via útil.
Durante a execução contratual foi realizada a redução da frota para melhor adequação da operação, sendo realizada a retirada (venda) 
de veículos antes que estes atingissem a vida útil. Por esse motivo foi necessário inserir no modelo financeiro o cálculo da depreciação ao 
longo da vida dos veículos.
A depreciação de veículos é realizada através do método denominado de Método de Cole ou Método do Inverso dos Dígitos. Esse método 
é bem descrito pela ANTP – Associação Nacional de Transporte Público e o motivo de sua utilização.

Quadro 1: Depreciação

Matematicamente o método é descrito, pela ANTP, da seguinte forma:

O cálculo do valor do veículo para cada um dos anos tem a única função de considerar o valor correto dos veículos vendidos antes da vida 
útil, não sendo alterado o valor dos veículos cuja venda ocorre ao final da vida útil.
A depreciação considera calculada nesta RTE, está de acordo com o método acima. Esta metodologia é amplamente aceita e compreende 
os requisitos do Edital. Para isso, apresenta-se na tabela abaixo, os valores de depreciação relacionado a frota:
Tabela 4 -Depreciação da Frota. Julho 2017 a nov. 2021.

Fonte: Adaptação do Fluxo de Caixa descontado – RTE. Proc. Administrativo 169/2021.

5. PANDEMIA
No período da Pandemia, considerado nesta RTE, (março de 2020 a novembro de 2021) a concessionária reduziu a quantidade de veículos 
em operação, sendo que em alguns meses não pode realizar nenhuma operação, em concordância com o Poder Concedente. No entanto, 
estas variações foram absorvidas no FDC. Sabe-se que foram retirados 45 veículos do tipo leve, da operação no período da pandemia, con-
forme Termo Aditivo nº 10, do contrato de Concessão nº 42/2017.

6. PROJEÇÃO
Na projeção foram mantidas a idade média para a retirada de operação 8 anos e 12 anos conforme a categoria, caso não seja detectada 
variação atípica da frota operacional a projeção futura será realizada de acordo com o contrato de concessão e seus anexos. Ver NT 65.
Foram mantidas as premissas originais previstas no contrato de concessão.

7. CONCLUSÃO
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 061/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871165

Nota Técnica n.º 061/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 061/2022 trata das Receitas Não Tarifárias bem como das Receitas Acessórias. Estas receitas são recursos finan-
ceiros adversos da tarifa. Para esta Revisão Tarifária Extraordinária, como se segue:
Receitas Acessórias: a definição do termo faz-se com base no disposto no Edital de Licitação n.º 038/2016 vinculado ao Contrato n.º 
042/2017:
5.1 Durante a vigência do Contrato de Concessão, serão reconhecidas receitas não tarifárias, tais como comercialização de espaços pu-
blicitários, ou qualquer outra receita obtida por meio do aproveitamento da infraestrutura e movimentação de público que o negócio lhe 
proporciona. (Anexo V, fls. 7, Edital de Concorrência n.º 38/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017);
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Foram realizadas análises nos Demonstrativos Financeiros da Concessionária, para o período da Revisão Tarifária, e não foram observadas 
Receitas Acessórias relacionadas a comercialização de espaços publicitários, ou qualquer outra receita obtida por meio do aproveitamento 
da infraestrutura e movimentação de público. Porém, no ano 4 da concessão, o município subsidiou parcialmente a manutenção da presta-
ção do serviço de transporte coletivo em função da pandemia. Diante desta constatação de que se trata de receita não tarifária, optou-se 
por utilizar-se deste item no Fluxo de Caixa.

No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. RECEITAS ACESSÓRIAS
As Receitas não tarifárias ou receitas acessórias compõem o Item A – ENTRADAS, da planilha do Fluxo de Caixa Descontado, do Anexo II 
do Parecer Conjunto nº 106/2022.

3. PANDEMIA
Com os impactos da pandemia da COVID-19, em especial quanto às restrições de mobilidade impostas para tentar controlar a disseminação 
do vírus, observa-se a deterioração da situação dos serviços de transporte das principais cidades do Brasil, causada, especialmente, pela 
abrupta queda na demanda de usuários e a forma como esta afeta a receita dos diversos operadores.
Os esforços de implementação de quarentena executado pela maioria dos entes subnacionais conseguiu trazer significativa queda nos 
deslocamentos, porém, há serviços essenciais que não podem parar. E, para estes que não puderam parar, é igualmente essencial que os 
serviços de transportes operem para que os trabalhadores cheguem aos seus postos de trabalho e consigam retornar para suas casas. 
Adicionando complexidade à situação, os sistemas tiveram de operar com oferta ampliada, a fim de reduzir a quantidade de passageiro/m², 
simultaneamente à queda na receita, ainda hoje não recuperada.
Todos esses impasses evidenciou a importância do Estado na manutenção deste serviço, ainda mais em momentos de crise. Se nos anos 
anteriores à pandemia, com cenário de demanda crescente para os sistemas de mobilidade, a ampla maioria dos serviços contava com 
algum tipo de subsídio, agora, mais do que nunca, a complementação com recursos públicos é imprescindível para a manutenção da ope-
ração. Diante desse evento, a Concessionária ajuizou uma ação sob o nº 5022664-72.2020.8.24.0008/SC, a fim de que o município, (Poder 
Concedente e detentor primário da prestação do serviço) pudesse subsidiar a manutenção mínima das condições de operação em função 
da pandemia. Como exarado em Decisões anteriores, aqui não se trata de subvencionar a empresa Concessionária, mas sim viabilizar a 
continuidade de um serviço público que por dever constitucional é de responsabilidade do Poder Público Municipal e assim, em um primeiro 
momento reduzir a queda na arrecadação e assim evitar um colapso do sistema. Na mesma linha da decisão anterior, alerta-se ao Poder 
Concedente, como já está procedendo, continuar com a sua fiscalização e adoção de medidas, sempre no sentido da preservação do bem 
maior que é a modicidade tarifária de modo que o sistema continue como fomentador do desenvolvimento social e econômico.
Diante da manifestação do Judiciário, que recomendou ao município que minimizasse os impactos, o município aportou até dezembro de 
2021, o montante de R$ 34 milhões, sendo estes valores aditivados ao Contrato de Concessão 42/2017, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Aportes financeiros absorvidos na RTE. (Receitas não tarifárias)

Termo Aditivo ao contrato de concessão nº 
42/2017 Data Valor R$

5º
set/20 2.500.000

out/20 2.500.000

6º nov./20 2.500.000

7º dez/20 2.500.000

8º jan./21 2.000.000

9º fev./21 2.000.000

10º mar/21 2.000.000

11º abr./21 2.000.000

13º
jul./21 3.000.000

ago./21 3.000.000

set/21 0

15º

out/21 4.000.000

nov./21 3.000.000

dez/21 3.000.000

Total 34.000.000

Fonte: Agir/2022

A tomada de decisão do município de subsidiar parcialmente a tarifa, corrobora com a busca do equilíbrio contratual, e é respaldada pela 
legislação pátria sobre a matéria.

4. CONCLUSÃO
Considerando os subsídios em função da pandemia, que o município aportou ao longo dos anos de 2020 e 2021 contribuíram significativa-
mente para minimizar os impactos nos desequilíbrios que seriam muito maiores.
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Com os impactos da pandemia, certamente o sistema de transporte coletivo urbano de Blumenau teria entrado em colapso, visto a queda 
brusca da demanda de passageiros.
Destaca-se ainda, se os aportes não tivessem ocorrido, bem como as tomadas de decisões pactuadas entre as partes sob o acompanhamen-
to desta Agência, a tarifa de equilíbrio poderia chegar aproximadamente em R$ 6,91. Para a apresentação deste valor, foram observados 
somente os aportes financeiros realizados pelo poder concedente.
Portanto, este olhar consciente do Poder Concedente minimizou os impactos e atualmente a tarifa de equilíbrio para aplicação em 01 de 
dezembro é de R$ 6,49.
Vale lembrar as tomadas de decisões, acima mencionadas e adotadas pelo Poder Concedente, conforme segue: Assumiu os custos com vi-
gilância patrimonial dos terminais, autorização para a redução de 45 veículos da frota, exclusão da obrigação do seguro de responsabilidade 
civil entre outras medidas operacionais menores, entre outras.
Importante mencionar que há diversas recomendações de médio/ longo prazo que contribuirão para a modicidade tarifária, no Parecer 
Conjunto 106/2022. O referido parecer é parte integrante do Processo Administrativo 169/2021 – Revisão Tarifária Extraordinária – RTE.
Após a análise das sugestões de melhorias nas NTs, importante frisar que o procedimento de deflacionamento e posterior indexação tam-
bém fora realizado para os aportes financeiros realizados pelo município.
Considerando, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente 
Nota Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 062/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871171

Nota Técnica n.º 062/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n.º 062/2022 trata do OPEX FIXO, também conhecido como Custos Fixos da Concessão. Refere-se ao valor anual a 
ser desembolsado para despesas administrativas.
O OPEX FIXO é destinado à cobertura dos valores gastos ao longo de cada ano da concessão para operar o sistema. Custo fixo é um fator 
produção que tem custos independentes do nível de atividade da empresa. Qualquer que seja a quantidade produzida ou vendida, mesmo 
que seja zero, os custos fixos se mantêm os mesmos.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. OPEX FIXO OU CUSTOS FIXOS DA CONCESSÃO
O OPEX Fixo é parte integrante do Item B – SAÍDAS, que se apresenta na parte central do Fluxo de Caixa Descontado. Segundo o Edital de 
Licitação n° 038/2016 e o Contrato de Concessão n° 042/2017, os Custos Fixos da Concessão (OPEX Fixo) têm sua composição, conforme 
apresentada na Erro! Fonte de referência não encontrada..

Tabela 1 - Custos Fixos da Concessão
Valores anuais em R$, para cada rubrica de Custo Fixo

Salários pessoal administrativo 3.285.000
Despesas gerais administrativas 1.822.000
Operação dos Terminais e Estações de Pré-Embarque 1.152.000
O&M Garagens e Oficinas (não compreende custo de manutenção dos ôni-
bus, apenas a O&M do imóvel e das instalações operacionais) 525.000

Fonte: Proposta vencedora do certame licitatório n° 038/2016 e o Contrato de Concessão n°0 42/2017.

No Anexo IV do Edital de Licitação n.º 038/2016, e que integra o Contrato de Concessão, foi ressaltado que o gasto real, seja ele abaixo ou 
acima dos valores lançados, é um risco que cabe à Concessionária, não comportando, assim, nenhum processo de revisão tarifária ao longo 
dos 20 anos de concessão, a menos que seja a correção pelo IGP-M nos processos trienais de revisão tarifária.
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3. PANDEMIA
É importante ter em mente que os efeitos econômicos e sociais do surto do COVID-19 no transporte público se estendem para além do 
desempenho do serviço em si e atinge também outros setores, como os riscos à saúde, à viabilidade financeira a longo prazo dos sistemas 
de transportes, à igualdade social e à mobilidade sustentável. Diante de tal constatação o município consensuou com a concessionária em 
assumir permanentemente os custos com a vigilância dos terminais, conforme determina o Termo Aditivo 12º. Diante disto, este item foi 
calculado da seguinte forma:
Para o cálculo do percentual do custo com terminais que deveria permanecer no Fluxo de Caixa foi efetuado o seguinte procedimento:
- Apuração dos custos com água e energia (medições realizadas, por meio de nota fiscal)
- Apuração dos custos com segurança (NF do último mês com segurança privada)
- Cálculo do percentual do custo de água + energia em relação ao custo total (água + energia + segurança) = 16,01%
- Aplicação desse percentual no custo original do fluxo de caixa, determinando o custo a ser mantido para os próximos anos, representando 
as despesas de água e energia.

Tabela 2 - Custos Fixos da Concessão atualizados - RTE

Valores anuais, em R$, para cada rubrica de Custo Fixo

Salários pessoal administrativo 5.448.727

Despesas Gerais Administrativas 3.022.095

Operação dos Terminais e Estações de Pré-Embarque 305.960

O&M Garagens e Oficinas (não compreende custo de manutenção dos ôni-
bus, apenas a O&M do imóvel e das instalações operacionais) 870.801

Fonte: Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Procedimento Administrativo 169/2021.

4. PROJEÇÕES
Foram mantidas as condições blindadas dos itens dos custos fixos, exceto para a vigilância dos terminais (linha 3) da tabela 1.

5. CONCLUSÃO
Em função do desequilíbrio econômico financeiro relacionado ao impacto da Covid, município assumiu a responsabilidade por meio de 
Termo Aditivo ao Contrato de concessão a assunção da vigilância dos terminais. Porém recomenda-se que o item água e energia, previstos 
juntamente na responsabilidade da vigilância, seja absorvido pelo Poder Concedente, uma vez que não faz sentido esse desmembramento.
Considerando, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente 
Nota Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 063/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871174

Nota Técnica n.º 063/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária – RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n.º 063/2022 trata da Taxa de Regulação do Transporte Coletivo de Passageiros-TRTC ao longo do Contrato n° 
042/2017. Esta taxa é cobrada com fins de manutenção da regulação do Contrato de Concessão. É um custo absorvido na tarifa técnica, 
relacionada ao serviço de transporte coletivo urbano de passageiros, conforme demonstrado no Fluxo de Caixa Descontado.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. TAXA DE REGULAÇÃO
A taxa de regulação é um custo a ser quitado pela Concessionária, conforme previsto no Fluxo de Caixa Descontado - FCD, dessa forma, 
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este custo está previsto nesta Concessão, conforme as metodologias expressas no Anexo V do Edital de Licitação n.º 038/2016, vinculado 
ao Contrato n.º 042/2017.
Ocorre que, de julho de 2017 a dezembro de 2018, a Prefeitura Municipal de Blumenau foi quem efetuou o pagamento da taxa de regulação, 
assim como vinha ocorrendo antes da Concessão. Diante disso, o valor projetado no FCD, para essa despesa, foi excluído.
Para o Ano Regulatório 02, os pagamentos da Taxa de Regulação foram realizados, em parte pelo Poder Concedente, e em parte pela Con-
cessionária, conforme observado na Tabela 1.
Vale ressaltar que essa situação ocorre por motivos pontuais, não sendo atribuída, a nenhuma das entidades, a renúncia ou sobreposição 
de quitação da taxa de regulação.

Tabela 1 -Taxa de Regulação
Taxa de Regulação Julho de 2017 a novembro de 2021

Ano Regulatório Período Valores Deflacionados (R$) Justificativas

Ano 1 - Prefeitura - Jul/17 a Jun/18 184.026,16 Não entra no Fluxo de Caixa - paga-
mento realizado pela Prefeitura

Ano 2 - Prefeitura - Jul/18 a Dez/18 100.809,96 Não entra no Fluxo de Caixa - paga-
mento realizado pela Prefeitura

Ano 2 - Blumob Jan/19 a Jun/19 114.788,33 Entra no Fluxo de Caixa - pagamen-
to realizado pela Concessionária

Ano 3 – Blumob Jul/19 a Jun/20 229.576,67 Entra no Fluxo de Caixa - pagamen-
to realizado pela Concessionária

Ano 4 – Blumob Jul/20 a
Jun/21 229.576,67 Entra no Fluxo de Caixa - pagamen-

to realizado pela Concessionária
Ano 5 – Blumob Jul/21 a

Dez/21 229.576,67 Entra no Fluxo de Caixa - pagamen-
to realizado pela Concessionária

Fonte: Relatórios de Pagamentos AGIR (2021).

3. PANDEMIA
A Pandemia que se instaurou em escala global, afetou diretamente o transporte coletivo, inclusive no município de Blumenau. Diante deste 
cenário, eventos incomuns levaram à necessidade imediata de tomada de decisões. Um evento que podemos citar é a queda brusca de de-
manda de passageiros, em virtude da propagação e transmissão do novo Coronavírus que culminou com a declaração de “pandemia global”, 
por parte da Organização Mundial de Saúde, seguida da decretação de calamidade pública, pelo Governo Federal, bem como pelo Estado de 
Santa Catarina, que editou diversos atos sobre a pandemia, incluindo períodos de suspensão da prestação do serviço de transporte coletivo.
A taxa de regulação manteve-se constante e está inclusa nos custos da prestação do serviço.

4. PROJEÇÃO
As projeções de valores são para os eventos futuros nos anos regulatórios incluídos e sintetizados no Fluxo de Caixa Descontado que ainda 
não foram realizados pela Concessionária (entradas e saídas), partindo de premissas pré-estabelecidas que vão sendo revisadas ou ajusta-
das a cada ciclo de Revisão Tarifária Periódica – RTP.
Para os anos futuros foram adotas premissas de desembolsos de R$ 0,06 (seis) por habitante mês multiplicado para doze meses e assim 
sucessivamente para até o final da concessão, assim os valores futuros são constantes.

5. CONCLUSÃO
Os valores apresentados na Tabela 1 desta Nota Técnica estão dispostos, de forma detalhada, no Fluxo de Caixa Descontado, constante na 
Nota Técnica Geral, conforme o ano regulatório em questão. Para a consolidação desses valores, os efeitos dos indexadores foram consi-
derados.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463
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NOTA TÉCNICA Nº 064/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871180

Nota Técnica n.º 064/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n.º 064/2022 trata dos itens que compõem o OPEX variável, ao longo do Contrato n.º 042/2017, a fim de propor 
reequilíbrio da tarifa técnica, relacionada ao serviço de Transporte Coletivo de Passageiros.
O OPEX Variável ou Custos Variáveis corresponde aos gastos que variam de acordo com a quilometragem percorrida pela frota da con-
cessionária, para os anos regulatórios previstos nesta RTE, bem como os valores a serem projetados ao longo do Contrato de Concessão.
Para isso, foram utilizadas as metodologias a partir do Fluxo de Caixa Descontado da proposta comercial e revisitado todos os eventos a 
partir do Relatório n.º 001/2018 - Comissão Especial Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau, conforme definido no Proce-
dimento Administrativo n.º 051/2017.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. OPEX VARIÁVEL
No Anexo IV, do Edital de Concorrência n°038/2016, que integra o Contrato de Concessão nº 042/2017, que corresponde às Instruções para 
Apresentação das Propostas, está definida a composição dos valores variáveis ao longo da concessão, cujas variáveis de custo são prede-
terminadas e “esses valores servirão de base para determinar o custo mensal variável, de acordo com a quantidade e a rodagem mensal 
da frota do sistema de transporte”.
As variáveis de custo passíveis de alteração, constantes na Planilha OPEX Variável, devem ser preenchidas com os próprios custos da Con-
cessionária, para a composição desse valor.
O Anexo IV, do Edital de Concorrência n.º 038/2016, igualmente integrante ao Contrato de Concessão 042/2017, define ainda, que: “À 
exceção do valor do litro do diesel, nenhum outro valor será alterado no processo de revisão tarifária”.
Foi definido também que as participações estimadas para Combustível, Manutenção / Seguro e Pessoal no custo variável total, com 20,98%, 
13,85% e 65,17%, respectivamente, “são os pesos que serão utilizados durante os 20 anos de contrato na fórmula do reajuste, não impor-
tando a composição real de custos do operador” (Anexo IV do Edital de Concorrência n.º 038/2016, Contrato n.º 042/2017).

Tabela 1 -Ponderação de pesos de participações do Edital.

Fonte: Anexo IV, do Edital de Concorrência n.º 038/2016.

Os percentuais de composição de custos, adotados para esta Revisão Tarifária, se consolidaram de forma diferente da regra do Edital de 
Licitação n.º 038/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017, uma vez que em virtude da pandemia, o Poder Concedente o acordou em 
excluir o inciso XXXIV, da Cláusula Quadragésima, do Contrato de Concessão, conforme Termo Aditivo nº 12, porém o mesmo aditivo ainda 
informa que a responsabilidade civil permanece com a Concessionária, o que altera as ponderações, além dos efeitos comuns variáveis.
Tais percentuais são considerados relevantes conforme o Anexo IV do Edital de Licitação n.º 038/2016. Frisa-se que as participações es-
timadas para Combustível, Manutenção / Seguro e Pessoal no custo total da frota (respectivamente 20,98%, 13,85% e 65,17%) são os 
pesos que serão utilizados durante os 20 anos de contrato na fórmula do reajuste, não importando a composição real de custos do operador. 
Portanto, apesar da Tabela 2 apresentar outros percentuais em função da presente Revisão Tarifaria Extraordinária, os percentuais adotados 
para os reajustes, permanecem o apresentado no Edital.

Tabela 2 -Ponderação de pesos de participações da RTE.

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado Proc.Adm. 169/2021.

Tal mudança no percentual não afeta a tarifa de equilíbrio.
O custo variável é composto por quatro elementos:
• Custo com combustível
• Custo com peças
• Custo com lubrificantes
• Custo com rodagem
Todos estes custos são expressos, no Fluxo de Caixa, em R$/km, sendo um item não alterado nas revisões contratuais, exceto para os casos 
abaixo e em função da pandemia, em que houveram vários dias sem rodagens.
O item de combustível sofreu modificações tributárias ao longo da execução contratual que devem ser consideradas na elaboração da re-
visão.
• Alteração do PIS, COFINS e CIDE sobre os combustíveis em agosto de 2017: acréscimo de R$ 0,2135 / l no preço do combustível.
• Redução da alíquota do ICMS de 12% para 2,4% em abril de 2021 até junho de 2022.
A metodologia de incorporação das modificações tributárias no combustível é descrita abaixo.
PIS, COFINS e CIDE
Trata-se de um incremento fixo de tributos, o qual deve ser inserido no Fluxo de Caixa de forma direta (adição do valor ao valor original do 
insumo diesel), portanto, passando de R$ 2,70 / l para R$ 2,9135 / l.
Por ser um incremento que é refletido no preço de todos os consumidores, no momento da aplicação do reajuste tarifária esses tributos são 
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capturados pela variação medida no reajuste. Dessa forma o impacto excepcional no Fluxo de Caixa deve perdurar apenas entre os meses 
de agosto de 2017 e novembro de 2017, pois no mês de dezembro de 2017 o reajuste tarifário já contemplou a modificação dos tributos.
Redução do ICMS
A alíquota do ICMS foi reduzida em 80% de seu percentual original, portanto, passando de 12% para 2,4% (20% da alíquota original), 
conforme Decreto Estadual nº 1134/2021. Insta informar que o Decreto foi emitido em fevereiro de 2021, porém a regulamentação só foi 
disponibilizada em abril, cujo mês foi considerado nesta RTE.
O cálculo é realizado de forma semelhante ao item anterior, sendo apurado qual o valor monetário do diesel no valor original do insumo na 
licitação, efetuando-se a sua redução.
• Valor original do diesel: R$ 2,70 / l
• Valor do ICMS original: R$ 0,324 / l (12% x 2,70)
• Valor original do diesel sem ICMS: R$ 2,3760 / l (2,70 – 0,324)
• Novo valor do ICMS: R$ 0,0648 / l (20% x 0,324)
• Determinação do novo valor do diesel: R$ 2,4408 / l (2,3760 + 0,0648)
Este novo valor do diesel deve ser aplicado no período entre abril de 2021 e junho de 2022, pois a redução do ICMS foi aplicada apenas para 
o transporte público, não sendo percebido pelos valores apurados pela ANP, portanto, não existindo este reflexo no reajuste.
A tabela abaixo apresenta valores despendidos por quilômetro (R$/KM)
Tabela 3 -Custo variável (R$) por km – RTE.

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado RTE. Procedimento Administrativo 169/2021 (2022)

3. PANDEMIA
No Brasil e no mundo, os efeitos negativos da pandemia causada pelo Coronavírus vêm sendo sentidos pelos diversos setores da sociedade, 
tanto pela iniciativa privada quanto pelo poder público.
Uma das áreas afetadas pela crise do Coronavírus é a de contratações públicas e, especialmente, os contratos de concessão. Os impactos, 
ainda que não possíveis de serem totalmente contabilizados, afetam gravemente as concessionárias, inclusive as concessões de transporte 
coletivo.

3.1 Seguro de responsabilidade civil: A partir de ato consensuado, o Poder Concedente por meio do 12º Termo Aditivo, desobrigou a manu-
tenção do seguro de responsabilidade civil, sendo que houve a exclusão o inciso XXXIV, da Cláusula Quadragésima, do Contrato 042/2017. 
Portanto, seguirá na projeção e para próximas revisões de acordo com o referido termo.

2.2 Depreciação dos veículos
O Fluxo de Caixa do Contrato e do Edital de licitação definiram os parâmetros de depreciação (valor residual e vida útil) para cada um dos 
tipos de veículos, sendo parâmetros imutáveis na concessão.
O modelo financeiro desenvolvido considerou que todos os veículos seriam vendidos, ao longo da execução contratual, quando já tivessem 
atingido a sua vida útil, momento no qual o veículo atingiu o valor residual previsto. Dessa forma, não houve a necessidade de realizar a 
programação da depreciação dos veículos ao longo de sua idade.
O parâmetro de depreciação em cada um dos anos, antes de atingir a vida útil, somente é necessário no caso de haver a realização da venda 
de ativos antes que os mesmos cheguem na via útil.
Durante a execução contratual foi realizada a redução da frota para melhor adequação da operação, sendo realizada a retirada (venda) 
de veículos antes que estes atingissem a vida útil. Por esse motivo foi necessário inserir no modelo financeiro o cálculo da depreciação ao 
longo da vida dos veículos.
A depreciação de veículos é realizada através do método denominado de Método de Cole ou Método do Inverso dos Dígitos. Esse método 
é bem descrito pela ANTP – Associação Nacional de Transporte Público e o motivo de sua utilização.

Quadro 1: Depreciação

Matematicamente o método é descrito, pela ANTP, da seguinte forma:

O cálculo do valor do veículo para cada um dos anos tem a única função de considerar o valor correto dos veículos vendidos antes da vida 
útil, não sendo alterado o valor dos veículos cuja venda ocorre ao final da vida útil.
A depreciação considera calculada nesta RTE, está de acordo com o método acima. Esta metodologia é amplamente aceita e compreende 
os requisitos do Edital. Para isso, apresenta-se na tabela abaixo, os valores de depreciação relacionado a frota:
Tabela 4 -Depreciação da Frota. Julho 2017 a nov. 2021.

Fonte: Adaptação do Fluxo de Caixa descontado – RTE. Proc. Administrativo 169/2021.

2.3 Custos de mão de obra no período de Pandemia, exclusivo para esta RTE. (item incluído, após manifestação da concedente e conces-
sionária.
3.3.1 Cálculo do custo com mão de obra
O custo com a mão de obra foi realizado obedecendo as determinações contratuais de utilizar os dados originais do fluxo de caixa, modifi-
cando apenas e tão somente os itens relacionados com a operação.
O conceito está baseado na apuração do custo da mão de obra por veículo, sendo tal custo o constante na proposta da licitação. Dessa 
forma o custo com a mão de obra será o resultado da multiplicação da frota operacional (variável cada mês) pelo custo de mão de obra por 
veículo (valor fixo).
No edital de licitação não havia a previsão de utilização de micro-ônibus com cobradores, portanto foi necessário elaborar o cálculo do custo 
de mão de obra para este tipo de veículo e inseri-lo no fluxo de caixa.
O conceito utilizado para o cálculo do custo por veículo com mão de obra foi o apresentado pelos seguintes itens:
1) Custo por função constante no fluxo de caixa da concessão
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a. Motoristas: 2.175.785
b. Cobradores: 1.411.400
c. Manutenção: 313.926
d. Fiscais: 73.103
2) Cálculo do custo dos funcionários por veículos
a. Motoristas: 9.627 (2.175.785/(14+130+58+20+4))
b. Cobradores: 6.786 (1.411.400/(130+58+20))
c. Manutenção: 1.389 (313.926/(14+130+58+20+4))
d. Fiscais: 323 (73.103/(14+130+58+20+4))
3) Custo de funcionários por tipo de ônibus
a. Micro sem cobrador: Motorista+Manutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 11.282 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-0,51%)
b. Micro com cobrador (esta categoria não existia no edital, por isso não eram considerados nos cálculos iniciais): Motorista+Cobrador+Ma-
nutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 18.033 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-0,51%)
c. Leve: Motorista+Cobrador+Manutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 17.926 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-1,10%)
d. Pesado: Motorista+Cobrador+Manutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 17.861 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-1,46%)
e. Pesado Especial: Motorista+Cobrador+Manutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 17.886 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-1,32%)
f. Blufácil: Motorista+Manutenção+Fiscais x (fator de desconto) = 11.273 (9.627+6.786+1.389+323) x (1-0,59%)
Os valores unitários (item 2) foram calculados com as quantidades de veículos que eram previstos na época da licitação. Para os cobradores 
não havia previsão para os veículos micros e blufácil.
Os valores por veículo (item 2) seguiu a mesma metodologia prevista no edital. Apenas o micro com cobrador precisa agregar o custo do 
micro sem cobrador com a função do cobrador.
Abertura para o Período da paralizacao integral do serviço.
No período da COVID a concessionária foi obrigada a reduzir a quantidade de veículos em operação, sendo que em alguns meses não pode 
realizar nenhuma operação. Em virtude da intensa e constante variação da frota operacional a concessionária não podia realizar a redução 
da mão de obra, pois havia a necessidade de alterar a operação de forma diária.
Por esse motivo as reduções de mão de obra foram realizadas de forma gradativa até sua estabilização, ao longo da pandemia.
Para a apuração do custo de mão de obra no período da COVID (de março de 2020 a dezembro de 2021) foi adotado o procedimento de 
apuração da variação da mão de obra (por categoria de profissionais) para determinação do custo em cada um dos meses.
O procedimento utilizado para a apuração de custos nestes meses seguiu o seguinte procedimento:
• Apuração da quantidade de funcionários (por categoria) no mês base (fevereiro de 2020)
• Apuração da quantidade de funcionários (por categoria) em cada um dos meses analisados
• Determinação da variação percentual (quant. no mês/quant. de fev.2020) por tipo de profissional
• Aplicação do percentual obtido sobre o custo de operação do mês base (fevereiro de 2020) obtendo-se o custo com mão de obra do mês 
analisado.

Tipo fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Motorista 480 484 482 447 448

Cobrador 483 481 485 435 433

Manutenção 77 77 77 77 77

Fiscais 20 20 20 18 18

Tipo jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

Motorista 448 411 368 366 365

Cobrador 431 404 463 358 356

Manutenção 77 77 77 77 77

Fiscais 18 18 18 18 18

Tipo dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

Motorista 360 358 347 353 352

Cobrador 350 350 331 329 325

Manutenção 77 77 77 77 77

Fiscais 18 18 18 18 18

Tipo mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21

Motorista 338 358 356 355 339

Cobrador 326 339 335 340 322

Manutenção 77 77 77 77 77

Fiscais 18 18 17 17 17

Tipo out/21 nov/21 dez/21

Motorista 339 337 335

Cobrador 330 340 337
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Manutenção 77 77 77

Fiscais 17 17 17

Calculando a variação percentual tem-se:
Tipo fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20

Motorista 100,00% 100,00% 100,00% 93,13% 93,33%

Cobrador 100,00% 99,59% 100,00% 90,06% 89,65%

Manutenção 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fiscais 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 90,00%

Tipo jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

Motorista 93,33% 85,63% 76,67% 76,25% 76,04%

Cobrador 89,23% 83,64% 95,86% 74,12% 73,71%

Manutenção 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fiscais 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Tipo dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21

Motorista 75,00% 74,58% 72,29% 73,54% 73,33%

Cobrador 72,46% 72,46% 68,53% 68,12% 67,29%

Manutenção 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fiscais 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%

Tipo mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21

Motorista 70,42% 74,58% 74,17% 73,96% 70,63%

Cobrador 67,49% 70,19% 69,36% 70,39% 66,67%

Manutenção 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fiscais 90,00% 90,00% 85,00% 85,00% 85,00%

Tipo out/21 nov/21 dez/21

Motorista 70,63% 70,21% 69,79%

Cobrador 68,32% 70,39% 69,77%

Manutenção 100,00% 100,00% 100,00%

Fiscais 85,00% 85,00% 85,00%

3 PROJEÇÕES
Da mesma forma que a demanda, o modelo financeiro deve prever a quilometragem que será realizada ao longo dos meses futuros da 
concessão. Neste item, os custos variam conforme a quilometragem, portanto, item de grande relevância.
Por questão de lógica a metodologia aplicada na quilometragem foi a mesma desenvolvida, e utilizada, para a demanda, por isso não foi 
detalhado o método novamente. Exceção feita ao Blufácil, onde o Poder Concedente indicou que este serviço especial terá sua utilização 
integral ao longo de 2022, atingindo a quilometragem de 14.000 km/mês.
A tabela abaixo apresenta o valor médio, por tipo, antes da pandemia, a projeção para janeiro de 2023 em diante e a taxa de crescimento 
utilizada.
Tabela 5 -Projeção da Quilometragem em percentual.

Tipo Média de março/2019 a 
fevereiro/2020 Percentual Projeção mensal após janei-

ro/2023 Taxa de crescimento mensal

Micro 95.450 79% 75.405 5,50%
Leve 762.332 79% 602.242 3,49%
Pesado 296.911 79% 234.559 0,01%
Pesado especial 94.740 79% 74.845 2,02%
Blufácil 14.000 100% 14.000 0,00%
Total 1.263.433 --- 1.001.052 ---

Fonte: Adaptado Fluxo de caixa descontado – RTE. Proc. Adm. 169/2021.

A taxa de crescimento é calculada da seguinte forma:

A variação da quilometragem é a variação medida entre a quilometragem estável e a média da quilometragem de setembro a novembro de 
2021, sendo aplicada esta metodologia para o cálculo da projeção da quilometragem a partir de dezembro de 2021.
A taxa de crescimento é aplicada sobre a quilometragem do mês anterior. A tabela abaixo apresenta os resultados utilizados no fluxo de 
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caixa de reequilíbrio.
Tabela 6 -Projeção da Quilometragem em números.
Tipo dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22
Micro 37.581 39.649 41.831 44.133 46.561
Leve 385.662 399.114 413.034 427.441 442.349
Pesado 234.337 234.354 234.371 234.388 234.405
Pesado especial 57.725 58.890 60.079 61.291 62.528
Blufácil 7.928 14.000 14.000 14.000 14.000
Total 723.234 746.007 763.315 781.252 799.844

Tipo mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22
Micro 49.123 51.827 54.679 57.687 60.862
Leve 457.778 473.745 490.269 507.369 525.065
Pesado 234.422 234.439 234.457 234.474 234.491
Pesado especial 63.789 65.077 66.390 67.730 69.096
Blufácil 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Total 819.113 839.088 859.794 881.259 903.514

Tipo out/22 nov/22 dez/22 jan/23 em diante
Micro 64.211 67.744 71.472 75.405
Leve 543.379 562.331 581.945 602.242
Pesado 234.508 234.525 234.542 234.559
Pesado especial 70.491 71.913 73.364 74.845
Blufácil 14.000 14.000 14.000 14.000
Total 926.588 950.514 975.324 1.001.052

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Proc. Administrativo nº 169/2021.

4 CONCLUSÃO
Após a revisão das Notas Técnicas nº 60 e NT 64 em 25/03/2022, optou -se por manter o item 3.2 Depreciação dos veículos, nesta nota e 
copia-lo na integra para a NT 64 – por ser item concomitantes nas duas NTs.

Considerando, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente 
Nota Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 065/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871183

Nota Técnica n.º 065/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 065/2022 trata dos investimentos considerados ao longo do Contrato de Concessão no Fluxo de Caixa Desconta-
do - FCD. Considerando que investimento é todo esforço pecuniário transformado em um bem e/ou direito empregado pela Concessionária 
que, uma vez ativado (posto em operação) produzirá efeitos potenciais ou efetivos de benefícios futuros, assim o investimento é classificado 
de forma diferenciada de custo ou despesa.
Para o Fluxo de Caixa Descontado – FCD a evolução financeira de Entradas (receitas) e Saídas (Custo, Despesa, Outorga, Investimento, 
Impostos e Lucro) devem ser consideradas ao longo de todo o projeto para a definição da “tarifa técnica módica” a ser considerada em 
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dezembro de 2021, totalmente relacionada ao serviço de transporte coletivo urbano de passageiros. Para isso, são utilizadas as metodolo-
gias conforme o Anexo V, do Edital de Licitação n.º 038/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017.
Todos os investimentos elencados nesta Nota Técnica foram considerados e avaliados levando em conta o Edital de Licitação n° 038/2016, 
Contrato de Concessão n.º 042/2017, os ajustes e demais controles apresentados pelo Poder Concedente e Concessionária.
A seguir, apresenta-se a metodologia, informações e dados que foram utilizados nesta NT e seus resultados.

2. INVESTIMENTOS
O Investimento ou CAPEX, foi dividido em dois grupos nas abas que compõe planilhas de entrada de informações que alimentam o Fluxo 
de Caixa Descontado - FCD, a saber, CAPEX Operacional – Ônibus e CAPEX Operacional – Outros. O primeiro leva em conta o tipo de frota 
(Micro, Leve, Pesado, Pesado Especial e BluFácil), a quantidade, a idade da frota e a idade média por tipo. Os valores, unitário e total, em 
cada Ano Regulatório, são considerados a fim de determinar o valor total do CAPEX carregado para o FCD, além disso, esses valores são 
considerados para determinar o valor de depreciação, por tipo e total, em cada Ano Regulatório, carregados para o Demonstrativo de Re-
sultado, para apuração dos Impostos de Renda - IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que serão, ao seu final, plotados os 
seus respectivos valores no FCD.
A segunda aba CAPEX Operacional – Outros, registra os valores por tipo: Terrenos Operacionais (garagens e oficinas), adaptações, garagens 
e oficinas, Melhorias de Terminais, Bilhetagem Eletrônica e Sistemas diversos, em cada Ano Regulatório e suas respectivas depreciações, 
respeitadas as taxas por tipo.
Assim, a Proposta Comercial do Edital de Licitação n.º 038/2016, vinculada ao Contrato n.º 042/2017, totalizava 246 (duzentos e quarenta 
e seis) veículos distribuídos em: 15 Micros, 142 Leves, 64 Pesados, 21 Pesados Especiais e 4 Blufácil, atingindo um montante total de R$ 
75.677.000 para início de operação do serviço. Cabe destacar que a cada vida útil que atingir a média total da frota, com a média por tipo, 
numa combinação dessas, serão substituídos por novos, devidamente, contratualizados em seus termos. Observa-se que os 246 (duzentos 
e quarenta e seis) veículos mencionados anteriormente, são contabilizados como ativos, porém a frota operacional a época contava com o 
quantitativo de 226 (duzentos e vinte e seis) veículos, sendo a diferença contabilizada como frota reserva.
Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Investimentos referente ao Contrato n.º 042/2017, contido no Procedimento Administrativo 
n.º 033/2017, foram apresentadas as considerações sobre os investimentos da Concessionária, visando atender o Contrato de Concessão.
O Procedimento Administrativo acima citado, possui registrado todo o acompanhamento do Processo Licitatório n.º 038/2016 e do Contrato 
de Concessão n.º 042/2017.

Tabela 1 - Projeção de investimentos do Contrato de Concessão n.º 042/2017

Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado – Proposta Vencedora, Procedimento Administrativo n.º 033/2017 (2017).

Como pode-se observar na Tabela 1, o investimento previsto, inicialmente, para o primeiro ano da Concessão totalizou R$ 61.862.000, onde 
a frota representa 67,51% dos investimentos (R$41.762.000), os terrenos para garagens 16,17% (R$10.000.000), as adaptações para ga-
ragem e oficina 11,15% (R$6.900.000), o sistema de bilhetagem eletrônica 3,07% (R$1.900.000) e os investimentos em sistemas diversos 
representam 2,10% dos investimentos realizados (R$1.300.000,00).
O acompanhamento dos investimentos projetados compõe uma das funções da Agência de Regulação. Dessa forma, o processo de acompa-
nhamento monitora, desde o início da operação, a quantidade de veículos novos e usados integrantes à frota, a fim de verificar o processo 
de renovação desta, bem como os demais investimentos projetados, visto que os valores desses investimentos são representativos na tarifa 
e qualquer descumprimento dos mesmos, geram alterações no FCD.
Ao longo da execução do Contrato de Concessão houveram diversas ações entre Poder Concedente e Concessionária, acompanhados por 
esta Agência Reguladora, que culminaram até a elaboração desta NT, que integra a Revisão Tarifária Extraordinária, em 191 veículos patri-
moniais. Vide Tabela 3 que apresenta a evolução patrimonial mensal para trazer transparência a referida evolução.

2.1 – Frota
Tabela 2 – Frota patrimonial da proposta vencedora do Edital de Licitação n.º 038/2016, vinculado ao Contrato n.º 042/2017.
Tipo veículo ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Micro 15 15 15 15 15
Leve 142 142 142 142 142
Pesado 64 64 64 64 64
Pesado Especial 21 21 21 21 21
BluFácil 4 4 4 4 4
Total 246 246 246 246 246

Fonte: Adaptado do Fluxo de Caixa Descontado – Proposta Vencedora, Procedimento Administrativo n.º 033/2017 (2017).

Na tabela 3 abaixo, observa-se o quantitativo de veículos que prestaram o serviço de transporte coletivo, para os anos regulatórios 1 a 4 e 
parcial do ano 5 regulatório, ou seja, novembro de 2021. Para os demais anos considera-se o projetado.

Tabela 3 – Frota patrimonial resultante da RTE
Fonte: Fluxo de Caixa Descontado – CAPEX Operacional-Ônibus, Procedimento Administrativo n.º 169/2021 (2022).

Observação: No ano 1 regulatório, a operação passou por uma transição, e foi autorizado a época a operar com veículos mais velhos. 
Pode-se ter o acompanhamento no Processo Administrativo nº 033/2017 e 051/2017, desta Agência Reguladora. Porém, para efeito de 
lançamento no Fluxo de Caixa Descontado, estes veículos não possuem relevância, uma vez que já estavam depreciados.
Cabe observar que os 45 veículos retirados no período da pandemia, do Processo Administrativo nº 128/2020, foram retirados do Fluxo de 
Caixa Descontado, conforme prevê o termo aditivo nº 10 do Contrato de Concessão nº 42/2017.
A frota patrimonial diverge da frota operacional visto que a primeira é composta dos veículos que estão à disposição do sistema. Já a frota 
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operacional, é aquela efetivamente utilizada ao longo de julho de 2017 a novembro de 2021.

Tabela 4 – Frota operacional resultante da RTE.

Fonte: Adaptação Fluxo de Caixa Descontado RTE. Procedimento Administrativo 169/2021. (2022)

2.1 – Terrenos operacionais/ Garagem e oficina.
Na proposta comercial, vencedora do certame, o item Terrenos e adaptação de garagens e oficinas deveriam ser executados no ano 1 da 
concessão, o que de fato não ocorreu. Já no ano 3 regulatório, a concessionária adquiriu o terreno e informou por meio do Processo Admi-
nistrativo de Penalidade, do município de Blumenau, as causas da não construção.
Na Revisão Tarifária Periódica – RTP, resultante do Processo Administrativo dessa Agência reguladora, à época, o terreno havia sido consi-
derado como executado, restando apenas a construção da Garagem.
Nesta Revisão Tarifária Extraordinária, foram revistos os eventos ocorridos naquela RTP, e em comum acordo com o Poder Concedente 
e Concessionária, foi consensado que o investimento não havia sido cumprido na integra, portanto, sob a ótica regulatória, o terreno foi 
reclassificado para o ano 6 da Concessão, juntamente com o projeto na íntegra.

Tabela 5 – CAPEX Operacional da proposta comercial.
Proposta Comercial do Edital de Licitação n.º 038/2016 e Contrato de Concessão n.º 042/2017.

Nota Técnica n° 65 Anos Regulatórios

ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05

Frota 41.762.000 31.920.000 5.130.000 3.420.000 0
Terrenos operacionais
(garagens e oficinas) 10.000.000 0 0 0 0

Adaptação garagens e 
oficinas 6.900.000 0 0 0 0

Melhoria terminais 0 0 0 0 0

Bilhetagem Eletrônica 1.900.000 0 0 0 380.000

Sistemas diversos 1.300.000 0 0 0 390.000

Fonte: Adaptado da Proposta Comercial, Processo administrativo 33/2017 (2022).

Naquele momento, os investimentos estavam distribuídos da seguinte forma no ano 1, regulatório.
a) Frota correspondia a 67,51% ou R$ 41.762.000;
b) Terrenos operacionais a16,17% ou R$ 10.000.000;
c) Adaptação garagens e oficinas a 11,15% ou R$ 6.900.000;
d) Bilhetagem eletrônica 3,07% ou R$ 1.900.000; e
e) Sistemas diversos 2,10% ou R$ 1.300.000
Sistemas diversos são compostos de sistemas como:
• Moovit, que indica melhores rotas aos usuários do transporte coletivo. O aplicativo passa a contar com dados oficiais da Concessionária 
blumenauense. Quem usa o transporte coletivo de Blumenau já tem uma nova opção de aplicativo para guiar o deslocamento de ônibus 
pelo município;
• SAC Online, cujo objetivo é facilitar a comunicação entre usuários e empresa, entre outros.

Os anos regulatórios 2, 3, 4, apresentavam necessidades de investimentos somente em Frota.
No ano 5, o Fluxo de Caixa apresentava a necessidade de investimentos em Bilhetagem eletrônica e Sistemas diversos, já o ano 6 regulatório 
não previa investimentos.
A revisão tarifária tem por objetivo manter o equilíbrio econômico-financeiro da Concessão garantindo que, ao longo do período de vigência 
do contrato, os valores absolutos que levaram a Concessionária sagrar-se vencedora da concorrência sejam preservados, flexibilizando os 
quantitativos para que o usuário pague aquilo que efetivamente usa. Após a atualização dos dados, por meio de indexadores previstos no 
contrato, os investimentos foram atualizados monetariamente, na planilha do Fluxo de Caixa Descontado, e verificados quanto a sua exe-
cução, conforme tabela 5.
Para o item Terrenos operacionais e Adaptação garagens e oficinas, o município apresentou o OFICIO GAB/SMTT Nº 53/2022 e ata de 
reunião realizada em 25 de janeiro de 2022, cujo teor é o acordo entre Poder Concedente e Concessionária para a transferência desse in-
vestimento para o Ano 6 da Concessão. O valor apresentado está atualizado em R$ 28.031.503 que deve ser executado até junho de 2023.
Apesar da coerência em transferir a execução do investimento para o ano 6, visto que há uma pandemia que impactou significativamente 
na economia brasileira, determina-se a abertura de Processo Administrativo pelo Município para apuração da não execução.
Os impactos dessa movimentação se dão em que há uma compensação pró usuário, visto que o investimento não está sendo remunerado, 
porém ainda integra a tarifa de equilíbrio do contrato nos 20 (vinte) anos de Concessão. (vide tabela 6)

Tabela 6 – CAPEX Operacional da resultante da atualização da RTE.
Resultado da Revisão Tarifária Extraordinária

Nota Técnica n° 65 Anos Regulatórios

ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05 ANO-06
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Totais 70.603.099 24.826.592 1.803.119 0 1.277.175 28.031.503

Frota 65.295.358 24.826.592 1.803.119 0 0 0
Terrenos operacio-
nais
(garagens e ofici-
nas)

0 0 0 0 0 16.586.688

Adaptação gara-
gens e oficinas 0 0 0 0 0 11.444.815

Melhoria terminais 0 0 0 0 0 0
Bilhetagem Eletrô-
nica 3.151.471 0 0 0 630.294 0

Sistemas diversos 2.156.269 0 0 0 646.881

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Processo Administrativo 169/2021. (2022).

Foram revistos os investimentos realizados até novembro de 2021, sendo parcial do ano 5 regulatório, e atualizados pelos indexadores 
conforme prevê o Contrato de Concessão nº 42/2017. Conforme tabela acima.
A Tabela 6, revela o montante dos investimentos atualizados monetariamente na ordem de R$ 70.603.098, sendo que 92,48% deste valor 
foi investido em frota. Já para Terrenos operacionais (garagens e oficinas), com 0%, Bilhetagem eletrônica 4,46% e Sistemas diversos 
3,05%. Cabe salientar que o ano 5 regulatório encerra-se em junho, e não foram apresentados os reinvestimento de Bilhetagem eletrônica 
e Sistemas diversos. Foram mantidos, pois o ano 5 finaliza-se em junho de 2022 e poderá ser atendido.
Como pode-se observar na tabela 6, o investimento realizado ao longo da Revisão Tarifária Extraordinária para o CAPEX Operacional, in-
cluindo frotas, somando os anos 01 a 05, resulta o montante de R$ 98.509.984. Isto demonstra que em diversos itens as propostas de 
investimento foram realizadas, exceto para o investimento garagem. Os valores dispostos na tabela 6, estão atualizados monetariamente, 
respeitando os indexadores do contrato.

3. PANDEMIA
É importante ter em mente que os efeitos econômicos e sociais do surto do COVID-19 no transporte público estendem-se para além do 
desempenho do serviço em si e atinge também outros setores, como os riscos à saúde, à viabilidade financeira a longo prazo dos sistemas 
de transportes, à igualdade social e à mobilidade sustentável. Há o risco de que, se o setor de transporte público não for percebido como 
atividade que precisa de suporte para o enfrentamento à crise da pandemia e, nos anos seguintes, possa-se estar comprometendo seria-
mente o futuro das cidades brasileiras. (FGV, 2022, disponível em: https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2021-06/tpc_covid19.
pdf, 05.02.2022.
Sabemos que a Pandemia também impactou na realização do investimento, logo, o investimento garagem fora realocado para o ano 6 da 
Concessão.

4. PROJEÇÃO DA FROTA
A metodologia aplicada a frota operacional foi bastante similar à quilometragem e demanda, (vide NT 67 e NT 70), sendo utilizada uma 
variação linear constante ao invés de variação percentual constante, representando de forma mais adequada o crescimento previsto.

4.1 PROJEÇÃO DA FROTA OPERACIONAL (dezembro de 2021 a dezembro de 2022).
A pandemia trouxe uma modificação profunda na demanda de passageiros e consequentemente na frota operacional, gerando forte queda 
inicial com breve recuperação no final de 2020 e nova queda acentuada no ano de 2021, retomando o processo de crescimento no segundo 
semestre de 2021.
Como medida excepcional para estimativa da Frota operacional futura foi desenvolvido procedimento diverso do padrão, sendo considerada 
a demanda média de setembro a novembro de 2021, conforme tabela abaixo.

Tabela 7 – Projeção da frota operacional 2022 – RTE.

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa descontado RTE. Processo Administrativo 169/2021.
*Exceto para o Blufácil, por razões apresentadas.

Tabela 8 – Projeção da frota operacional por veículo 2022 - RTE.

Fonte: Adaptado - Fluxo de caixa descontado RTE – Processo Adm. 169/2021.

4.2 PROJEÇÃO DA FROTA OPERACIONAL (A partir de janeiro de 2023).
A tabela abaixo apresenta o valor médio, por tipo, antes da pandemia, a projeção para janeiro de 2023 em diante e a taxa de crescimento 
utilizada.
Tabela 7 – Projeção da Frota operacional a partir de 2023.

Tipo *Fator de projeção para 2023 Média de 12 meses antes da 
pandemia

Projeção para 2023 em 
diante

Incremento /Crescimento 
mensal ao longo de 2022

Micro sem cobrador 79% 5 4 0

Micro com cobrador 79% 13 10 0

Leve 79% 121 96 1

Pesado 79% 59 46 0

https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2021-06/tpc_covid19.pdf
https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2021-06/tpc_covid19.pdf
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Pesado especial 79% 20 16 0

Blufácil 79% 4 3 0

Total 222 175 1

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado RTE. Processo 169/2022.
*Para saber sobe o fator de projeção, vide NT 67/2022.

Nas próximas revisões, caso não seja detectada variação atípica da Frota operacional a projeção futura será realizada com base na média 
dos 12 meses anteriores à data de realização da revisão.

5. CONCLUSÃO
Determina-se a abertura de processo administrativo pelo Poder Concedente para apuração de responsabilidade da não execução do inves-
timento Garagem.
No Fluxo de Caixa Descontado, considerou-se o investimento garagem no ano 6 da Concessão.
Importante mencionar que a data de 4 de novembro de 2021 e depois em 2 de dezembro de 2021, a Concessionária apresentou ao Grupo 
de Trabalho – GT (Processo Administrativo nº 154), uma proposta de redimensionamento para o investimento Garagem, no entanto, para 
esta Revisão, não foram avaliadas as condições.
Nesta RTE, os valores foram atualizados na integra, considerando a proposta original conforme previsto no edital, porém é de suma impor-
tância a abertura de uma consulta pública para avaliar a proposta, independente da finalização desta revisão tarifária.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 066/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871188

Nota Técnica n.º 066/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária – RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 066/2022 trata dos valores dos tributos considerados no item C da Planilha Fluxo de Caixa Descontado - FCD, 
utilizados para a definição da tarifa técnica, relacionada ao serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. DISCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS
A metodologia utilizada para a composição dos tributos, seguem a Proposta de Preço apresentada pela vencedora do Certame Licitatório 
n° 038/2016.

Tabela 1 – Tributos.
INSS Sobre o Faturamento 2%
Encargo de segurança do SPTU Sobre o Faturamento 0%
CSLL Sobre o Lucro 9%
IR - até 240.000 Sobre o Lucro <= 240k 15%
IR - acima de 240.000 Sobre o Lucro > 240k 10%1

Fonte: Proposta de Preço da vencedora do Certame - FCD. Edital de licitação n° 38/2016.
1Errata: Este percentual aplicado no Fluxo de Caixa Descontado está de acordo com o RIR/99, que trata do Imposto de Renda para Pessoa 
Jurídica (2021).

De acordo com a Tabela 1, os percentuais adotados correspondem a 15% para o faturamento até R$ 240.000 e, acima deste valor, adicio-
na-se 10% sobre a diferença do Lucro Líquido, antes dos impostos, conforme apurado na Demonstração de Resultado do Exercício - DRE. 
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Já para a CSLL aplica-se a alíquota de 9% sobre o Lucro Líquido antes dos impostos.
2.1 TRIBUTOS SOBRE A RECEITA TARIFÁRIA – INSS – PIS -COFINS
Segundo as demonstrações financeiras da Entidade, atualmente, há somente a cobrança do tributo INSS, visto que o PIS e a COFINS são 
tributados à alíquota 0 (zero), até o presente momento desta RTP, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Tributação sobre receitas.

Fonte: Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório do Auditor Independente (2017).

Diante dessa constatação, para apuração do INSS no Fluxo de Caixa Descontado, foi considerado o percentual de 2% sobre valor da Recei-
ta tarifária (ver Nota Técnica 012/2021). Portanto os valores do INSS também já se encontram com valores atualizados, para o equilíbrio 
econômico e financeiro do contrato.
Tabela 2 - INSS no Fluxo de Caixa Descontado da RTE
FLUXO DE CAIXA AN-
TES DOS IMPOSTOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

(-) INSS 2.504.391 2.467.859 1.729.261 879.200 1.685.974

Fonte: AGIR (2021).

2.2 TRIBUTOS IMPOSTO DE RENDA - IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Tabela 3 - IR e CSLL no Fluxo de Caixa Descontado da RTE.
Valores do IR e CSLL por ano regulatório

Tributos ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05

(-) IR 0 376.589 0 0 0

(-) CSLL 0 144.212 0 0 0

Total: IR + CSLL 0 520.802 0 0 0

Fonte: Elaboração própria (2021).

Cabe salientar que o Encargo de Segurança do SPTU, não está previsto neste Contrato de Concessão, sendo apenas elemento de composi-
ção dos tributos. Na Tabela 4 podem ser observados os valores de SPTU para os Anos Regulatórios Ano 01, Ano 02 e Ano 03.

Tabela 4 - Encargo de Segurança do SPTU - Valores do SPTU por ano regulatório.
Tributos ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-0
(-) Encargo de Segu-
rança do SPTU 0 0 0 0 0

Fonte: Elaboração própria (2021).

3. CONCLUSÃO
Visando o atendimento desta NT, a Tabela 2, a Tabela 3 e a Tabela 4 apresentam os valores dos tributos e encargos considerados no fluxo 
de caixa desta RTE.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 067/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871193

 Nota Técnica n.º 067/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Periódica do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
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SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 067/2022 trata da Demanda, do Índice de Passageiros Equivalentes - IPe e do Índice de Passageiros por Quilôme-
tros Equivalentes – IPKe. Considera-se, para a apuração do Índice de Passageiros Equivalentes – IPe, o montante de passageiros pagantes 
equivalentes, exceto aqueles que possuem o benefício da gratuidade. A demanda projetada no Edital de Licitação nº 038/2016 refere-se 
à quantidade de usuários do serviço de transporte coletivo urbano, que utilizam tal serviço, sendo então observado que a demanda inicial 
prevista ao longo do contrato era de 2.053.569 passageiros.
O Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalentes – IPKe, corresponde à quantidade de passageiros pagantes equivalentes, ou seja, 
todos os passageiros, exceto aqueles que possuem o benefício da gratuidade, dividido pela quantidade de quilômetros percorridos.

2. DA DEMANDA DO ÍNDICE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES - IPE E DO ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETROS EQUIVALENTES 
– IPKE

2.1 DA DEMANDA
A demanda projetada no Edital de Licitação n.º 038/2016 foi de 2.053.569 passageiros equivalentes, ou seja, passageiros que efetuam o 
pagamento de uma passagem integral, ao longo de cada ano regulatório do Contrato de Concessão. Sabe-se que essa projeção poderá so-
frer oscilações, no decorrer da execução do contrato, sendo que seu ajuste dar-se-á em momento específico de Revisão Tarifaria Periódica, 
o que pode afetar, diretamente, as Receitas Tarifárias no Fluxo de Caixa da Concessão.

2.2 DO ÍNDICE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES - IPe

Corresponde à quantidade de passageiros pagantes equivalentes, ou seja, todos os passageiros, exceto aqueles que possuem o benefício 
da gratuidade. Cabe informar que a estrutura tarifária do contrato, considera o estudante, como meio passageiro equivalente.
A Tabela 1 expõe a quantidade de passageiros equivalentes, por ano de concessão, sendo avaliado as informações de julho de 2017 a 
novembro de 2021.
Tabela 1 - IPe anual - Revisão Tarifaria Extraordinária

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado - RTE – Proc. Administrativo 169/2021.

A tabela 2 apresenta as informações mensais de passageiros e passageiros equivalentes até novembro de 2021. Para entendimento da 
projeção da demanda, ater-se ao tópico 4 – Projeções.
Tabela 2 IPe mensal -Revisão Tarifaria Extraordinária
Fonte: AGIR/2022
2.3 DO ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETROS EQUIVALENTES - IPKe
O IPKe mede a quantidade de passageiros equivalentes em relação à quilometragem percorrida em cada mês. O IPKe inicial, previsto no 
Edital de Licitação n.º 038/2016, era igual a 1,477, ou seja, era o índice de passageiros por quilômetro esperado para o equilíbrio econômi-
co-financeiro do Contrato de Concessão. A Tabela 3 apresenta o IPKe, mês a mês, de julho de 2017 a novembro de 2021.
Tabela 3 -IPKe de julho de 2017 a novembro de 2021 -RTE.
Fonte: Elaboração Própria, Fluxo de Caixa Descontado – Proc. Administrativo 169/2021

Conforme apresentado na Tabela 3 acima, observa-se que o IPKe variou bastante durante o período analisado, usualmente esteve perto do 
valor de referência (1,477), porém poucas vezes acima, mesmo com todas as ações realizadas para manutenção desse valor próximo ao 
valor de referência.

3. TRATAMENTO DA DEMANDA NO PERIODO DA PANDEMIA e NAS PROJEÇÕES.
O modelo financeiro deve prever a demanda futura a ser considerada para o estabelecimento do equilíbrio contratual. A metodologia consa-
grada em processos de revisão utiliza a média de passageiros dos últimos 12 meses para projetar a demanda futura. Este mesmo procedi-
mento é utilizado em contratos onde a apuração do equilíbrio é realizado através da aplicação de planilha tarifária, sendo utilizada a média 
de 12 meses da demanda equivalente para considerar qual será a demanda do próximo ciclo tarifário. Este modelo também foi adotado para 
a projeção de quilometragem e frota operacional. (vide NTs 65 e 70)
Mas a pandemia trouxe uma modificação profunda na demanda de passageiros, gerando forte queda inicial com breve recuperação no final 
de 2020 e nova queda acentuada no ano de 2021, retomando o processo de crescimento no segundo semestre de 2021. Ou seja, considerar 
a média dos últimos 12 meses como sendo a demanda futura para os anos restantes do contrato representaria uma demanda extremamente 
baixa e que não corresponde à realidade fática, uma vez que a pouca demanda do primeiro semestre de 2021 foi atípica e a demanda do 
segundo semestre ainda não demonstra ser a demanda de estabilização futura.
Como medida excepcional para estimativa da demanda futura foi desenvolvido procedimento diverso do procedimento padrão, sendo consi-
derada a demanda média de setembro a novembro de 2021 como a demanda de partida, projetando-se um crescimento percentual contínuo 
ao longo de 2022 e estabilização após janeiro de 2023.
Resta definir a demanda de estabilização (de janeiro de 2023 em diante), sendo utilizado o percentual de 79% da demanda que existia antes 
da pandemia (de março de 2019 a fevereiro de 2020).
O percentual de 79% foi obtido através da relação entre a frota total operacional possível em função da frota patrimonial (175) e a frota 
operacional contratual (222):
• Frota patrimonial atual: 187 veículos (excluídos os 4 veículos do Blufácil)
• Reserva técnica de 6,5%: 12 veículos
• Frota operacional máxima futura (sem considerar eventual aumento de frota): 175 veículos (187-12)
• Frota operacional original: 222 veículos
• Relação: 78,83% (175/222)
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Este percentual foi aplicado para a determinação da demanda futura de cada um dos “tipos” de usuários, exceto para o usuário “passe fácil” 
e gratuidades, pois atualmente a quantidade de usuários desta categoria é superior a 79% do que havia antes da pandemia.
3.1 Projeção para dezembro de 2021 a dezembro de 2022.
3.1 Projeção a partir de janeiro de 2023.
A tabela abaixo apresenta o valor médio, por tipo, antes da pandemia, a projeção para janeiro de 2023 em diante e a taxa de crescimento 
utilizada.
Tabela 4 -IPe de julho de 2017 a novembro de 2021 -RTE.

Tipo Média de 12 meses antes da 
pandemia Percentual

Projeção para 2023 em 
diante. Incremento/ *crescimento 

mensal ao longo de 2022

dinheiro 573.734 79% 453.250 4,47%
Escolar 330.629 79% 261.197 3,98%
gratuidade 86.380 79% 68.240 3,08%
melhor idade 18.755 79% 14.816 -5,03%
passe fácil 112.557 100% 119.334
vale transporte 1.008.750 79% 796.913 1,06%
Total 2.130.805 --- 1.713.750 ---
Equivalente 1.860.356 --- 1.500.096 ---

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Processo Administrativo 169/2021.
*A taxa de crescimento é calculada da seguinte forma:

A variação da demanda é a variação medida entre a demanda estável (janeiro de 2023) e a média da demanda de setembro a novembro 
de 2021.
A taxa de crescimento é aplicada sobre a demanda do mês anterior. A tabela abaixo apresenta os resultados utilizados no fluxo de caixa de 
reequilíbrio.
Tabela 5 -Demanda projetada a partir de dezembro de 2021.
Tipo dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22
Dinheiro 256.814 268.285 280.269 292.788 305.867
Escolar 157.295 163.552 170.059 176.824 183.859
Gratuidade 46.026 47.441 48.901 50.405 51.955
melhor idade 28.984 27.526 26.141 24.826 23.577
passe fácil 119.334 119.334 119.334 119.334 119.334
vale transporte 695.103 702.450 709.875 717.378 724.961
Total 1.303.556 1.328.590 1.354.579 1.381.556 1.409.553
Equivalente 1.149.899 1.171.846 1.194.508 1.217.913 1.242.091

Tipo mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22

Dinheiro 319.529 333.802 348.712 364.289 380.561

Escolar 191.173 198.779 206.687 214.909 223.459

Gratuidade 53.553 55.200 56.898 58.648 60.452

melhor idade 22.391 21.265 20.195 19.179 18.214

passe fácil 119.334 119.334 119.334 119.334 119.334

vale transporte 732.623 740.367 748.192 756.100 764.092

Total 1.438.604 1.468.747 1.500.018 1.532.460 1.566.112

Equivalente 1.267.073 1.292.892 1.319.582 1.347.178 1.375.717

Tipo out/22 nov/22 dez/22 jan/23 em diante
Dinheiro 397.560 415.318 433.870 453.250
Escolar 232.349 241.592 251.203 261.197
Gratuidade 62.312 64.228 66.204 68.240
melhor idade 17.298 16.427 15.601 14.816
passe fácil 119.334 119.334 119.334 119.334
vale transporte 772.168 780.330 788.578 796.913
Total 1.601.021 1.637.230 1.674.790 1.713.750
Equivalente 1.405.237 1.435.778 1.467.384 1.500.096

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Processo Administrativo 169/2021.

Nas próximas revisões, caso não seja detectada variação atípica da demanda a projeção futura será realizada com base na média dos 12 
meses anteriores à data de realização da revisão em curso.
4. CONCLUSÃO
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Diante da demanda realizada do Índice de Passageiros Equivalentes - IPe e do Índice de Passageiros por Quilômetros Equivalentes – IPKe, 
bem como dos estudos de atualização desses valores, destaca-se mais uma vez o impacto da Pandemia do Covid-19 nos meses de março 
de 2020 a novembro de 2021.
Tal evento, modificou consideravelmente as análises da demanda. Portanto, na próxima revisão tarifária este item deve respeitar as regras 
de projeções aqui mencionadas.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 068/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871199

Nota Técnica n.º 068/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 068/2022 trata da fiscalização regulatória realizada por esta Agência Reguladora na data de vinte e oito de janeiro 
de dois mil e vinte e dois, relacionada ao serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA
Apesar de não haver ato normativo específico da fiscalização regulatória de transporte público urbano editada por esta Agência reguladora, 
visto que a regulação destes serviços deu-se com a alteração do Protocolo de Intenções no ano de 2017, incluindo a referida competência, 
motivo pelo qual as normativas encontram-se em desenvolvimento, e a AGIR, vem cumprindo esta atividade adotando por analogia os 
procedimentos de fiscalização regulatória do saneamento básico, delimitados na Resolução Normativa nº 002/2013, contudo, frisa-se que a 
ação fiscalizatória ocorreu na função da regulação preventiva, responsiva e orientativa, sem cunho punitivo.
A fiscalização realizada teve por objetivo:
a) verificar as condições da garagem do Salto do Norte,
b) vistoriar o terreno adquirido pela concessionária para a construção de outra garagem.
Este Acompanhamento foi necessário para determinar os inputs relacionados aos investimentos “garagem”. Foram feitas averiguações de 
dados e informações, incluindo aquela realizada mediante inspeção, com a finalidade de reunir evidências para a apuração do cumprimento 
de obrigações e conformidades e de promover melhorias preventivas na prestação dos serviços.
Cabe observar que até o presente momento a BluMob também utiliza parte da garagem do grupo, e não está alocado no fluxo de caixa, 
pois de fato, há um investimento que não fora realizado ainda. Informa-se que já está em negociação com o município a construção da 
nova garagem.

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO:
Realização eventual in loco, sem prévia notificação, contudo, designado no ato 02 servidores da SMTT/SETERB para acompanhar a referida 
fiscalização regulatória.

3.1 OBJETIVO: Verificar parte dos investimentos e condições da prestação dos serviços para a presente RTE.

3.2 METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO:
Em vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e dois foi realizada vistoria na Garagem da Blumob. As informações foram obtidas através de 
fiscalização in loco, com o acompanhamento de preposta do poder concedente.
Figura1 - Garagem do Salto do Norte:
Fonte: AGIR/2022

Figura2 – Vistoria dos veículos que estavam na garagem:

Fonte: AGIR/2022
Figura3 – Resumo da tarifa dispostos para visualização:
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Fonte: AGIR/2022

Figura 4 – Lavação dos veículos na garagem do Salto do Norte:

Fonte: AGIR/2022
Figura 5 -Lavação interna nos veículos na garagem do Salto do Norte:

Fonte: AGIR/2022

Figura 6 – Futura garagem: Terreno na Rua Bahia

Fonte: AGIR/2022

Figura 7 – Entrada do terreno na Rua Bahia

Fonte: AGIR/2022

Figura 8 – Terminal Aterro

Fonte: AGIR/2022

Figura 9 – disponibilização dos horários no terminal

Fonte: AGIR/2022

4. FUTURAS FISCALIZAÇÕES REGULATÓRIAS
Deverão ser realizadas fiscalizações programadas, eventuais, in loco ou de acompanhamento pelo poder concedente, inerentes as obriga-
ções contratuais, bem como fiscalizações específicas, requeridas por esta Agência Reguladora.
5. CONCLUSÃO
Concluímos que a concessionária, tem mantido a manutenção dos veículos em dia, observou-se a lavagem dos mesmos, a segurança dos 
funcionários da manutenção, manutenção conforme Contrato de Concessão 42/2017, tal fiscalização foi realizada por amostragem nos veí-
culos, averiguados nesta fiscalização.
Constatou-se ainda, que os horários dos ônibus estão em local visível, no terminal.
No terreno, observou-se que não há movimentação. Há um galpão, porém, não está sendo utilizado.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 26 de maio de 2021.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 069/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871208

Nota Técnica n.º 069/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária – RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 069/2022 trata do Resumo da Tarifa, que tem a finalidade de apresentar a estrutura tarifraria e a proporção de 
despesas em percentuais contidas em uma tarifa considerada integral.
Importante mencionar que a estrutura tarifária foi mantida, conforme prevê o Edital nº 38/2016. Sendo ela:

Figura 1 – Estrutura Tarifária

Fonte: Anexo V do Edital de licitação nº 38/2016.
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No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. RESUMO DA TARIFA
2.1 RESUMO DA TARIFA INICIAL
A Tabela 1, apresenta o Resumo da Tarifa que a Concessionária apresentou na entrega da Proposta de Preço, relacionada ao Edital de Lici-
tação n° 038/2016, com uma proporção percentual de despesa, conforme listada nas alíneas a seguir:
a) Motoristas: O percentual de despesa com Motorista, relacionada à tarifa, é de 23,65%;
b) Subsídios Tarifários e Gratuidades: O percentual de despesa com Subsídios Tarifários e Gratuidades, relacionada à tarifa, é de 12,10%;
c) Investimentos: O percentual de despesa com Investimentos, relacionada à tarifa, é de 12,15%;
d) Manutenção e Seguro: O percentual de despesa com Manutenção e Seguro, relacionada à tarifa, é de 13,39%;
e) Combustível: O percentual de despesa com Combustível, relacionado à tarifa, é de 13,91%;
f) Cobrador: O percentual de despesa com Cobrador, relacionada à tarifa, é de 15,34%;
g) Impostos: O percentual de despesa com Impostos relacionada à tarifa, é de 3,25%;
h) Gastos Administrativos: O percentual de despesa com Gastos Administrativos, relacionada à tarifa, é de 6,22%.

Como acima abordado na Tabela 1 retrata o resumo da tarifa apresentado na Proposta de Preço, referente ao Edital de Licitação n.º 
038/2016.

Tabela 1 - Resumo da Tarifa conforme a Proposta de Preço do Edital de Licitação n.º 038/2016.

Fonte: Proposta de Preço, Edital de Licitação n.º 038/2016 (2021).

2.2 RESUMO DA TARIFA PÓS RTE

Na Tabela 2 pode ser observada a recomposição do resumo da tarifa, após a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, no período.

Tabela 2 - Resumo da Tarifa após RTE – julho 2017 a nov 2021.

Fonte: Planilha Fluxo de Caixa Descontado, Processo Administrativo nº 169/2021.
A proporção percentual das despesas relacionadas à Tarifa após a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, dispõe-se da seguinte forma:
a) Motoristas: O percentual de despesa com Motorista, relacionada à tarifa, é de 22,11%;
b) Subsídios Tarifários e Gratuidades: O percentual de despesa com Subsídios Tarifários e Gratuidades, relacionada à tarifa, é de 12,10%;
c) Investimentos: O percentual de despesa com Investimentos, relacionada à tarifa, é de 13,79%;
d) Manutenção e Seguro: O percentual de despesa com Manutenção e Seguro, relacionada à tarifa, é de 13,41%;
e) Combustível: O percentual de despesa com Combustível, relacionado à tarifa, é de 13%;
f) Cobrador: O percentual de despesa com Cobrador, relacionada à tarifa, é de 14,34%;
g) Impostos: O percentual de despesa com Impostos relacionada à tarifa, é de 3,31%;
h) Gastos Administrativos: O percentual de despesa com Gastos Administrativos, relacionada à tarifa, é de 7,94%.
Em virtude dos fatos acima dispostos a composição da tarifa oscilou pouco sendo a maior para os gastos administrativos para menos com 
-1,72% e a maior para o gasto com motorista de 1,54% para mais.

Para melhor visualização o gráfico abaixo apresenta a distribuição dos custos e despesas em %
Grafico 1 – Pesos dos custos e despesas em percentual.

Fonte: Elaboração Agir (2022)

Grafico 2 – Pesos dos custos e despesas em Reais na tarifa. .

Fonte: Elaboração Agir (2022)

3. PANDEMIA
A Pandemia que se instaurou em escala global, afetou diretamente o transporte coletivo, inclusive no município de Blumenau. Diante deste 
cenário, eventos incomuns levaram à necessidade imediata de tomada de decisões. Um evento que podemos citar é a queda brusca de de-
manda de passageiros, em virtude da propagação e transmissão do novo Coronavírus que culminou com a declaração de “pandemia global”, 
por parte da Organização Mundial de Saúde, seguida da decretação de calamidade pública, pelo Governo Federal, bem como pelo Estado de 
Santa Catarina, que editou diversos atos sobre a pandemia, incluindo períodos de suspensão da prestação do serviço de transporte coletivo.
Neste cenário de prejuízos, debate-se acerca de quem deveria suportar os efeitos negativos da pandemia nos contratos públicos e se a 
pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) poderia ser caracterizada como evento de força maior ou outra causa equivalente capaz de 
justificar o reequilíbrio de contratos de concessão (gerando direito à compensação) e os respectivos requisitos para que isso possa ocorrer.

4. PROJEÇÃO
As projeções de valores são para os eventos futuros nos anos regulatórios incluídos e sintetizados no Fluxo de Caixa Descontado ainda não 
realizados pela Concessionária (entradas e saídas), partindo de premissas pré-estabelecidas que vão sendo revisadas ou ajustadas a cada 
ciclo de Revisão Tarifária.
As projeções são realizadas com a premissa de manter o fluxo de caixa equilibrado ao longo dos 20 anos de concessão.

5. CONCLUSÃO
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Portanto o Resumo da Tarifa, em vigorar a partir de dezembro de 2021 está distribuída conforme o Resumo da Tarifa pós RTE.
Importante frisar que os valores apresentados na composição do custo são calculados através do Valor Presente Liquido (VPL) dos itens ao 
longo da concessão. Trata-se de caráter informativo, que poderá ser melhor avaliado ao final da concessão, uma vez que não se trata de 
um período determinado, mas de todo o contrato de 20 anos.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 070/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871217

Nota Técnica n.º 070/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 070/2022 trata da oferta e da quilometragem a ser considerada ao longo do contrato de concessão.
Entende-se como oferta, a quantidade de quilômetros percorridos, por tipo de veículos disponíveis, incluindo a quilometragem improdutiva.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. DA OFERTA E QUILOMETRAGEM PERCORRIDA
2.1 DA OFERTA
Para fins de demonstração da oferta dos serviços, a Tabela 1 apresenta os valores realizados em cada mês, considerando a quilometragem 
ociosa, ou seja, e a quilometragem integral percorrida por tipo de veículo que integra o sistema de transporte coletivo urbano de Blumenau.
Destaca-se a redução da oferta a partir do mês março/20 em função da paralisação da operação decorrente dos Decretos do Estado de 
Santa Catarina e, posteriormente, por conta da retomada gradual do serviço.

Tabela 1 -Quilômetro percorrido, por mês e tipo de carro – julho de 2017 a novembro de 2021.
Fonte: Elaboração própria com dados do Fluxo de Caixa Descontado -RTE. Procedimento Administrativo 169/2021 (2022)

2.2 DA QUILOMETRAGEM
A Tabela 2 demonstra a quilometragem anual percorrida pela frota de veículos na prestação do serviço de transporte coletivo de julho de 
2017 a novembro de 2021, por tipo de veículo, considerados nesta RTE.

Tabela 2 -Quilometragem da Revisão Tarifária Extraordinária - RTE
Média Mensal p/ ano 
(Km) ANO-01 ANO-02 ANO-03 ANO-04 ANO-05

Micro 82.623,42 95.436,50 69.716,67 28.465,75 41.363,92

Leve 802.866,08 774.055,83 567.231,92 339.131,42 418.350,87

Pesado 307.332,92 318.429,67 214.861,33 152.597,17 231.971,79

Pesado Especial 104.105,25 95.415,67 69.587,00 36.742,42 58.781,98

Blu Fácil 7.943,33 10.858,25 7.537,67 5.419,00 10.987,28

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado -RTE. Processo Administrativo nº 169/2021.

3. OFERTA E QUILOMETRAGEM NA PANDEMIA E NAS PROJEÇÕES
A oferta e a quilometragem expostas na Tabela 1 e na Tabela 2, permitem identificar períodos de sazonalidade, comportamentos típicos e 
atípicos, por meio da quilometragem mensal rodada.
Da mesma forma que a demanda, o modelo financeiro deve prever a quilometragem que será realizada ao longo dos meses futuros da 
concessão.
Por questão de lógica a metodologia aplicada na quilometragem foi a mesma desenvolvida, e utilizada, para a demanda (Vide NT 67), por 
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isso não foi detalhado o método novamente. Exceção feita ao Blufácil, onde o Poder Concedente indicou que este serviço especial terá sua 
utilização integral ao longo de 2022, atingindo a quilometragem de 14.000 km/mês.
3.1 PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM (dezembro de 2021 a dezembro de 2022).
A pandemia trouxe uma modificação profunda na demanda de passageiros e consequentemente na frota operacional, gerando forte queda 
inicial com breve recuperação no final de 2020 e nova queda acentuada no ano de 2021, retomando o processo de crescimento no segundo 
semestre de 2021.
Como medida excepcional para estimativa frota operacional futura foi desenvolvido procedimento diverso do procedimento padrão, sendo 
considerada a demanda média de setembro a novembro de 2021, conforme tabela abaixo.
3.1 PROJEÇÃO DA QUILOMETRAGEM (a partir de janeiro de 2023).
A tabela abaixo apresenta o valor médio, por tipo, antes da pandemia, a projeção para janeiro de 2023 em diante e a taxa de crescimento 
utilizada.

Tabela 3 -Quilometragem da Projetada em Percentual nesta Revisão Tarifária Extraordinária – RTE

Tipo
Média de março/2019 a 
fevereiro/2020 (Antes da 
Pandemia)

Percentual Projeção mensal após janei-
ro/2023

Incremento/Crescimento 
mensal ao longo de 2022

Micro 95.450 79% 75.405 2.910

Leve 762.332 79% 602.242 16.660

Pesado 296.911 79% 234.559 17

Pesado especial 94.740 79% 74.845 1.317

Blufácil 14.000 100% 14.000

Total 1.263.433 --- 1.001.052 20.904

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Processo administrativo 169/2021.
Exceção feita ao Blufácil, onde o Poder Concedente indicou que este serviço especial terá sua utilização integral ao longo de 2022, atingindo 
a quilometragem de 14.000 km/mês.
A taxa de crescimento é calculada da seguinte forma:

A variação da quilometragem é a variação medida entre a quilometragem estável (janeiro de 2023) e a média da quilometragem de setem-
bro a novembro de 2021.
A taxa de crescimento é aplicada sobre a quilometragem do mês anterior. A tabela abaixo apresenta os resultados utilizados no fluxo de 
caixa de reequilíbrio.
Tabela 3 -Quilometragem Projetada nesta Revisão Tarifária Extraordinária – RTE
Tipo dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22

Micro 37.581 39.649 41.831 44.133 46.561

Leve 385.662 399.114 413.034 427.441 442.349

Pesado 234.337 234.354 234.371 234.388 234.405

Pesado especial 57.725 58.890 60.079 61.291 62.528

Blufácil 7.928 14.000 14.000 14.000 14.000

Total 723.234 746.007 763.315 781.252 799.844

Tipo mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22

Micro 49.123 51.827 54.679 57.687 60.862

Leve 457.778 473.745 490.269 507.369 525.065

Pesado 234.422 234.439 234.457 234.474 234.491

Pesado especial 63.789 65.077 66.390 67.730 69.096

Blufácil 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

Total 819.113 839.088 859.794 881.259 903.514

Tipo out/22 nov/22 dez/22 jan/23 em diante

Micro 64.211 67.744 71.472 75.405

Leve 543.379 562.331 581.945 602.242

Pesado 234.508 234.525 234.542 234.559

Pesado especial 70.491 71.913 73.364 74.845

Blufácil 14.000 14.000 14.000 14.000

Total 926.588 950.514 975.324 1.001.052

Fonte: Adaptado Fluxo de Caixa Descontado – RTE. Processo administrativo 169/2021.

Nas próximas revisões, caso não seja detectada variações atípicas da quilometragem a projeção futura será realizada com base na média 
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dos 12 meses anteriores à data de realização da revisão.

4. CONCLUSÃO
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 071/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871224

Nota Técnica n.º 071/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n.º 071/2022 trata das Ações Regulatórias, que foram assim discriminadas na planilha de Fluxo de Caixa Desconta-
do, visando acompanhar e absorver os eventos ocorridos ao longo do contrato, no período do julho de 2017 a novembro de 2021.
A seguir, apresenta-se a metodologia, informações e dados que foram utilizados nesta NT e seus resultados.

2. AÇÕES REGULATÓRIAS
As ações regulatórias foram fatos ocorridos de julho de 2017 a novembro de 2021, que impactaram no equilíbrio econômico e financeiro do 
Contrato. Essas ações foram descritas na Aba Ações Regulatórias, sendo preservados os eventos do Relatório n.º 001 da Comissão Especial 
Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau, conforme Procedimento Administrativo n.º 051/2017.
As Ações Requeridas pela Comissão foram sintetizadas, de forma que todos os efeitos sobre a tarifa de ônibus estão computados.
Essas ações regulatórias são vinculadas a assuntos que decorreram durante o período ao qual a Comissão Mista Especial foi constituída, 
sendo alguns procedimentos regulatórios tratados no âmbito da Comissão e outras ações resultantes das próprias demandas originadas pela 
Comissão, como está sendo evidenciado na Tabela 1.

Tabela 1 - Demonstração das ações regulatórias conforme comissão, contida no Procedimento Administrativo n.º 051/2017

Fonte: Relatório n.º 001 - Comissão Especial Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau (2018).

Para esta Revisão Tarifária Extraordinária, algumas dessas Ações Regulatórias foram revistas e consideradas conforme justificativas elenca-
das na presente Nota Técnica.
Tabela 2 - Demonstração das ações regulatórias conforme RTE – Processo Administrativo 169/2021.

Item Eventos ocorridos ao longo do contrato de 2017 a a novembro de 
2021

Processos Administrati-
vos de Referência TRATATIVA - Revisão Tarifária Extraordinária

1 PIS CONFINS 051/2017 Aumento do diesel até o 1º reajuste – Ver NT 
64.

2 R$ 0,05 da passagem 051/2017 Já está na receita/ sem ações (atualizado pela 
receita)

3 Alteração do investimento para o segundo ano 051/2017
Garagem jogar para o ano de efetiva construção 
-conforme oficio encaminhado pela concedente. 
Ver NT 65.

4 Pintura dos veículos 051/2017 Redução de custo operacional – Não há NT 
especifica.

5 taxa de regulação 051/2017
Retirar anos não pagos - Ano 01 e parte do Ano 
02 regulatório foi pago pela concedente. Ver NT 
63.

6 Compensação depreciação veículos 8 anos já comprados 051/2017 Incluir DRE. Não há NT especifica, porem foi 
absorvido no Fluxo de Caixa.
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7 Compensação da diferença dos 19 veículos leves já adquiridos 
antes da alteração. 051/2017 Aumento de CAPEX FCD. Não há NT especifica, 

porem foi absorvido no Fluxo de Caixa.

8 Multa Terreno e garagem 051/2017 Sem efeito em caixa, pois foi pago ao município.

9 Compensação de Receita Concessão 051/2017 Já absorvida ao longo da Receita Tarifária

10 Valor residual da Frota Compensado dos veículos de 19 veículos 
já comprados 051/2017 Aumento Outras Receitas. Não há NT especifica, 

porem foi absorvido no Fluxo de Caixa.

11 Pandemia 128/2020 Sem custo/ mas mão obra, porem houve paga-
mento pela concessionária.

12 Retirada de 30 veículos 128/2020 Absorvido Frota Mensal – Ver NT 65

13 Retirada de 15 veículos 128/2020 Absorvido Frota Mensal – Ver NT 65

14 Seguros 128/2020 Retirada deste item – Ver NT 64

15 Segurança Patrimonial 128/2020 Retirada deste item - Ver NT 62– OPEX Fixo

16 Suspensão do ICMS – Decreto/SC nº 1134/2020. 128/2020 Retirada de desde Fev/21 até Jun/22 – NT 65

17 Aportes financeiros 169/2021
Mensalmente transferidos pela prefeitura. 
Acompanhamento realizado por termos aditivos. 
NT 061/22.

18 Valor do diesel 169/2021 Sem efeito, já absorvido

19 1 Dia de Greve 169/2021 Acréscimo de 1 dia de receita média do mês

Fonte: Fluxo de Caixa Descontado – RTE. (2022)

A Ação Regulatória 1, que trata da Compensação de Receita para PIS/COFINS, ocorre a favor da Concessionária, decorrente do fim da 
isenção do subsídio, em nível federal, dos tributos PIS e COFINS incidentes sobre o preço do combustível Diesel-S10.
Esta compensação tem origem e base no Processo Administrativo nº 038/2017 da AGIR, que trata da revisão tarifária extraordinária do 
Contrato de Concessão nº 042/2017.
A Ação Regulatórias 2, seu efeito já se consolida na receita tarifária e Ação Regulatória 3 que trata da garagem, este investimento foi auto-
rizado a ser transferido para o ano 6. Ver NT 65/2022.
Na Ação Regulatória 4, vinculada ao Processo Administrativo n.º 051/2017 e seus desdobramentos dentro desta RTP, é importante destacar 
que os valores apresentados pela Comissão, para o item “Ação referente ao Processo ADM 037/2017, sendo que a padronização visual da 
frota de veículos, prevista neste Contrato de Concessão e conforme Processo Administrativo nº 037/2017, foi orçado em um custo superior 
a 264 mil reais. Conforme decisão, esse valor foi destinado à padronização visual dos terminais, em substituição à pintura dos veículos mais 
antigos e de cor branca, visto que estes uma vez a ponto de completar seu ciclo de utilização, serão substituídos nos primeiros anos da 
Concessão.
Já a Ação Regulatória 5, vinculada ao Processo Administrativo n.º 051/2017 e seus desdobramentos dentro desta RTP, é importante des-
tacar que os valores apresentados pela Comissão para o item “Taxa de Regulação “, foram considerados o montante apresentado de R$ 
165.024,00, como valores certos, não sendo realizado nenhum rastreamento da composição do Valor a Reembolsar. Destaca-se que o mon-
tante apresentado na tabela 2, trata-se de valor pago pelo Município, portanto, é uma redutora de custos no total das ações regulatórias. 
Foram verificados e retirados nesta RTE.
As Ações Regulatórias 6 e 7 que tratam da compensação de receita referente à compra e depreciação, em 8 anos, dos veículos com potência 
superior, estão evidenciadas na 3. Compensação relacionada a compra de 19 veículos com potência de 200 cv e depreciação.
Tabela 3 - Discriminação da Ação Regulatória 6 e 7.

Fonte: Adaptado do FCD – Processo Administrativo 169/2021. (2022)

O Relatório n.º 001 da Comissão Especial Mista para o Transporte Público Coletivo de Blumenau, constituída conforme o Processo Adminis-
trativo n.º 051/2017 informa que “o valor de depreciação foi projetado para a vida útil dos dezenove (19) veículos adquiridos, ou seja, para 
não trazer a valor presente o saldo a compensar a empresa, o mesmo foi projetado para oito (08) anos de concessão”. Vale ressaltar que, 
para as Ações Regulatórias 6 e 7, os valores foram absorvidos na presente RTE, sendo atualizado conforme tabela 3.
A Ação Regulatória 8 - Multa Terreno e garagem, não impacta no Fluxo de Caixa Descontado.
A Ação Regulatória 9 - Compensação de Receita Concessão, já atualizado pela receita.
As Ação Regulatória 10 - Valor residual da Frota Compensado dos 19 veículos já comprados, sendo seu valor atualizado nessa RTE de R$ 
103.922,58.
Ação Regulatória 11 – Pandemia, foi tratado em cada NT especifica.
As Ações Regulatórias 12 e 13 - Retirada de 45 veículos foram aditivados e considerados essa redução no FCD.
Ação Regulatória 14 – Seguros, sendo absorvido em Custo Variável, ou Opex Variável, foi tratado em cada NT especifica. O 12º Termo Adi-
tivo ao Contrato nº 42/2017, traz as informações inerentes a este quesito.
Ação Regulatória 15 – Segurança Patrimonial, foi tratado no Opex Fixo. O 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2017, traz as informações 
inerentes a este quesito.
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Ação Regulatória 16 – Suspensão do ICMS, foi determinado pelo Decreto 1139/2020, porém a regulamentação oficial, só saiu em abril de 
2021, fato este que determinou a absorção em abril.
Ação Regulatória 17 – Aportes Financeiros. Foram absorvidos no Fluxo de Caixa todos os aportes realizados pelo município desde setembro 
de 2020 a dezembro de 2021. Foram R$ 34 (trinta e quatro) milhões absorvidos. A NT 61, apresenta impactos relevantes, caso, o município 
não fizesse tais aportes.
Ação Regulatória 18 – Valor do Diesel (oscilação significativa ao ano de 2021, foi absorvido pelas atualizações no Fluxo de Caixa Descontado.
Ação Regulatória 19 – 1(um) dia de greve. Esta greve ocorreu em 2021, e entrou como Receita, pois segundo a matriz de risco, as greves 
são riscos da concessionária.

3. CONCLUSÃO
As Ações Regulatórias são ações que foram absorvidas dentro desta RTE, foram revisitadas no passado, devido inconsistências encontradas 
na RTE - Revisão Tarifária Periódica – Processo Administrativo nº 139/2020, ocorrendo por solicitação do Poder Concedente, em comum 
acordo com a Concessionária, portanto, justifica-se estarem sendo discutidas no presente processo. Não serão objeto de outra Revisão 
Tarifária. (Exceto o período de pandemia, que por recomendação desta Agência, requer que a concessionária se solidarize com os impactos 
da pandemia, revendo sua forma de remuneração, tão e somente de março de 2020 a novembro de 2021)
Assim, estas Ações Regulatórias que foram resultantes das informações consensadas e validadas entre as partes, não serão tema de quais-
quer alterações, exceto através da submissão a audiência e/ou consulta pública, nos termos do Item 2.9 do Anexo V do Contrato em análise, 
conforme recomendação exarado no Parecer Administrativo n° 106/2022.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 072/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871232

Nota Técnica n.º 072/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária - RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADO: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 072/2022 trata da Taxa Interna de Retorno - TIR, que visa remunerar, corretamente, o retorno sobre os investi-
mentos. Refere-se ao valor percentual, como forma de remuneração do fluxo de caixa livre anual da concessão, conforme o contrato, com 
vistas a manter o equilíbrio econômico e financeiro. Para isso, são utilizadas as metodologias definidas no Anexo IV do Edital de Licitação 
nº 038/2016, vinculado ao Contrato nº 042/2017.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR
Para o Contrato de Concessão nº 042/2017, a TIR está blindada e se apresenta fixa ao longo da concessão, conforme proposta vencedora 
apresentada pela Concessionária na Licitação n.º 038/2016, para exploração dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros.

Tabela 1 - Proposta de Taxa Interna de Retorno - Contrato n.º 042/2017

Fonte: Proposta de Preço, envelope 02 da Concorrência Pública n° 38/2016. (Proposta Vencedora)

3. PANDEMIA
A Pandemia que se instaurou em escala global, afetou diretamente o transporte coletivo, inclusive no município de Blumenau. Diante deste 
cenário, eventos incomuns levaram à necessidade imediata de tomada de decisões. Um evento que podemos citar é a queda brusca de de-
manda de passageiros, em virtude da propagação e transmissão do novo Coronavírus que culminou com a declaração de “pandemia global”, 
por parte da Organização Mundial de Saúde, seguida da decretação de calamidade pública, pelo Governo Federal, bem como pelo Estado de 
Santa Catarina, que editou diversos atos sobre a pandemia, incluindo períodos de suspensão da prestação do serviço de transporte coletivo.
Neste cenário de prejuízos, conforme artigo apresentado CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO E A PANDEMIA DO COVID-19: A POSIÇÃO 
DA AGU SOBRE PLEITOS DE REEQUILÍBRIO DE ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONCESSÕES DE TRANSPORTES temos: debate-se acerca 
de quem deveria suportar os efeitos negativos da pandemia nos contratos públicos e se a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) 
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poderia ser caracterizada como evento de força maior ou outra causa equivalente capaz de justificar o reequilíbrio de contratos de concessão 
(gerando direito à compensação) e os respectivos requisitos para que isso possa ocorre.
À luz da teoria da imprevisão, a ocorrência de evento superveniente e extraordinário, de consequências imprevisíveis e inevitáveis que gere 
um desequilíbrio contratual, legitima o restabelecimento do equilíbrio contratual original.
Após a decretação da pandemia, a Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura consultou a Advocacia 
Geral da União (“AGU”) sobre a possibilidade de enquadramento dela como caso de força maior” ou “caso fortuito” nas concessões de 
transportes.
No Parecer n. 261/2020/CONJUR-MINFRA/ CGU/AGU NUP: 50000.017282/2020-12, a AGU reconheceu a COVID-19 como fato extraordiná-
rio e imprevisível, que tem afetado às contratações e onerado excessivamente as concessionárias, capaz de autorizar o reequilíbrio econô-
mico financeiro dos contratos de concessão de rodovias, portos e aeroportos para compensar perdas.
Seguindo o entendimento de que apenas eventos excepcionais justificariam a revisão de contratos com base na teoria da imprevisão, a AGU 
verifica se a pandemia da Covid-9 se enquadra nos três filtros: (i) ser evento superveniente e extraordinário; (ii) cuja ocorrência ou conse-
quências sejam imprevisíveis e inevitáveis; e (iii) que tenha gerado um desequilíbrio muito grande no contrato, ou seja, uma onerosidade 
excessiva para uma das partes.”
E conclui de forma positiva: “O que importa, ao menos no âmbito desta consulta em tese, é reconhecer que o elemento causador do distúr-
bio econômico, ainda que indiretamente, consistiu claramente num evento da natureza (mutação e rápida disseminação de um vírus com 
taxa de letalidade relativamente alta), sendo que esse evento ou pelo menos os seus efeitos não poderiam ter sido previstos ou antecipados 
pelos concessionários quando da apresentação de suas propostas nos respectivos leilões e tampouco poderiam ter sido por eles evitados. 
Por conseguinte, parece-me muito claro que a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2 ) é evento que caracteriza “álea extraordinária”, 
capaz de justificar a aplicação da teoria da imprevisão.”(continua) Disponível em: https://ceri.fgv.br/publicacoes/concessoes-de-servico-pu-
blico-e-pandemia-do-covid-19-posicao-da-agu-sobre-pleitos-de. Consulta 08/02/2022. 15h.
Contudo, tratando-se de uma situação atípica, isto é a decretação da pandemia a nível global, não havendo assim previsão na matriz de 
risco, inclusive o ato emanado do Município de Blumenau na qualidade de Poder Concedente não foi um ato próprio, mas decorrente de 
instâncias superiores e todos tutelando o bem maior “a vida”, sendo imprescindível a avaliação se o município e consequentemente seus 
munícipes terão que arcar com os custos para a manutenção integral da taxa de remuneração - TIR, no período de março de 2020 a no-
vembro de 2021.
Em virtude de todo o exposto recomenda-se que a janela dos efeitos pandêmicos seja analisada a possibilidade de aplicar uma taxa de 
remuneração diferenciada (TIR), com uma remuneração possível de 50% com abertura a negociação, para o período de março de 2020 a 
novembro de 2021. Ato sucessivo ao térmico deste período restabelecido e preservada a supra citada taxa no valor original, por se tratar 
de mecanismo chave no processo da busca do equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

4. PROJEÇÃO
As projeções de valores para os eventos futuros nos anos regulatórios incluídos e sintetizados no Fluxo de Caixa Descontado que não ainda 
realizados pela Concessionária (entradas e saídas), partindo de premissas pré-estabelecidas que vão sendo revisadas ou ajustadas a cada 
ciclo de Revisão Tarifária Periódica – RTP a manutenção da taxa de retorno de 9,60% é preservada.

5. CONCLUSÃO
Para esta Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, a Taxa Interna de Retorno - TIR foi considerada blindada desde o início com vistas à ma-
nutenção do equilíbrio econômico e financeiro, permanecendo inalterada.
Exceto para o período Pandêmico corresponde aos meses efetivos em que se encontraram necessário esforços no sentido de menor im-
pacto possível para a tarifa e serviço, sendo recomendado a avaliação do Poder Concedente quanto a Concessionária para adoção de uma 
remuneração variável.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

NOTA TÉCNICA Nº 073/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871238

Nota Técnica n.º 073/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária - RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação dos serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADO: BluMob, SMTT/SETERB e Município de Blumenau/SC.

https://ceri.fgv.br/publicacoes/concessoes-de-servico-publico-e-pandemia-do-covid-19-posicao-da-agu-sobre-pleitos-de
https://ceri.fgv.br/publicacoes/concessoes-de-servico-publico-e-pandemia-do-covid-19-posicao-da-agu-sobre-pleitos-de
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1. INSTRUÇÃO
Esta Nota Técnica (NT) n° 073/2022 trata da Outorga utilizada para a definição da tarifa técnica a ser considerada neste Ciclo Tarifário, 
relacionada ao serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.
O pagamento da outorga é um valor entregue pelo licitante vencedor, ao Poder Concedente, como contrapartida ao direito de explorar o 
serviço. Trata-se de instituto previsto no Art. 15, II, da Lei Federal nº 8.987/95.
No item a seguir serão apresentados a metodologia, as informações e os dados que foram utilizados nesta NT, bem como seus resultados.

2. OUTORGA
A outorga foi definida, conforme o Edital de Licitação n.º 038/2016, na modalidade de Concorrência Pública, do tipo menor valor da tarifa 
do serviço público a ser prestado assim dispondo:
V – DA OUTORGA

5.1. A Concessionária (Sociedade de Propósito Específico - SPE, pagará ao Poder Concedente, à título de outorga pelo direito de explorar os 
serviços objeto da concessão ora licitada, o montante líquido, certo e determinado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda 
corrente nacional, os quais deverão ser pagos à vista, até a data da assinatura do Contrato de Concessão, mediante depósito bancário em 
conta de titularidade expressa do Poder Concedente. (Edital de Concorrência n.º 038/2016, Cap. V, fls. 10-11).

O processo de outorga pode ser observado na Figura 1 que apresenta a convocação da Concessionária, em quarta sessão da Concorrência 
n.º 038/2016, para exploração dos serviços de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

Figura 1 - Convocação de Outorga

Fonte: Edital de Licitação –Concorrência n.º 038/2016.

3. PANDEMIA

A Pandemia que se instaurou em escala global, afetou diretamente o transporte coletivo, inclusive no município de Blumenau. Diante deste 
cenário, eventos incomuns levaram à necessidade imediata de tomada de decisões. Um evento que podemos citar é a queda brusca de de-
manda de passageiros, em virtude da propagação e transmissão do novo Coronavírus que culminou com a declaração de “pandemia global”, 
por parte da Organização Mundial de Saúde, seguida da decretação de calamidade pública, pelo Governo Federal, bem como pelo Estado de 
Santa Catarina, que editou diversos atos sobre a pandemia, incluindo períodos de suspensão da prestação do serviço de transporte coletivo.
Em virtude da Outorga ser um evento que ocorreu apenas no Ana Regulatório 01, acabou por não sofrer reflexos da Pandemia neste quesito.

4. PROJEÇÃO
As projeções de valores são para os eventos futuros nos anos regulatórios incluídos e sintetizados no Fluxo de Caixa Descontado que não 
ainda realizados pela Concessionária (entradas e saídas), partindo de premissas pré-estabelecidas que vão sendo revisadas ou ajustadas a 
cada ciclo de Revisão Tarifária Periódica – RTP.
No caso da Outorga idêntico ao mencionado anteriormente o evento não sofre influências nas projeções por tratar-se de evento único ini-
ciado e concluído no ano regulatório 01.

5. CONCLUSÃO
O valor da outorga foi absorvido no Ano 01 da Concessão, por já ser considerado um desembolso da Concessionária, não sofrendo efeitos 
do período pandêmico, e nem aplicável para os eventos futuros.
Considerado, nesse sentido, como informada e saneada a presente questão, nada mais a ser relatado e acrescentado segue a presente Nota 
Técnica para fins de registro.

Blumenau (SC), 10 de fevereiro de 2022.
LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n° 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n° 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

PARECER ADMINISTRATIVO E JURÍDICO Nº 106/2022 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021
Publicação Nº 3871053

 Parecer Administrativo e Jurídico nº 106/2022

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021.
OBJETO: Revisão Tarifária Extraordinária - RTE do Contrato de Concessão nº 042/2017, que trata da prestação do serviço de transporte 
coletivo urbano de passageiros do município de Blumenau/SC.
SOLICITANTE: BluMob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE LTDA.
INTERESSADOS: BluMob, SMTT-SETERB e Município de Blumenau/SC.
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1. DA IDENTIFIÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale Do Itajaí (AGIR) é pessoa 
jurídica de direito público, sem fins lucrativos sob a forma de consorcio público, dotada de independência decisória e autonomia administra-
tiva, orçamentária e financeira, regendo-se pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, pela Lei Federal nº 11.107 de 
06 de abril de 2005 e Decreto 6.017 de 17 de janeiro de 2007.

A AGIR, tem sede em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do Médio Vale do Itajaí, é um consórcio público constituído por de 
16 (dezesseis) municípios, sendo 14 (quatorze) municípios desta região, representados por: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, 
Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, e como 15º o município de 
Luiz Alves e 16º o município de Jaraguá do Sul, conforme se demonstra na Figura 1.

O município de Blumenau, parte interessada no presente Procedimento Administrativo, aderiu ao Protocolo de Intenções da AGIR por meio 
da Lei Complementar nº 7.502, de 10 de março de 2010, alterada pela Lei Complementar nº 7.930, de 09 de dezembro de 2013, e ao Novo 
Protocolo de Intenções através da Lei nº 8.363, de 15 de dezembro de 2016.

Figura 1 – Área de Abrangência da AGIR.

Fonte: AGIR (2019).
Desta forma, são objetos de regulação por parte da AGIR os serviços públicos de transporte coletivo de passageiros municipais, nos termos 
da Lei Federal nº 12.587/2012, e de saneamento básico, nos termos da Lei nº 11.445/2007, compreendidos como os serviços públicos 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas.

Considera-se a ratificação das atribuições de regulação dos serviços públicos de transporte à Agência Reguladora a partir da ratificação do 
Novo Protocolo de Intenções pelo 8º (oitavo) ente consorciado, com a promulgação da Lei Complementar n° 136, de 13 de abril de 2017, 
pelo município de Doutor Pedrinho.
Assim, a AGIR vem desenvolvendo importante papel em sua região de atuação, primando por cumprir:
a) MISSÃO Garantir por meio da regulação a prestação de serviços públicos municipais efetivos, primando pela universalização do atendi-
mento, proporcionando o diálogo e/ou fortalecimento da relação entre poder público, prestadores e usuários.
b) VISÃO Ser reconhecida pelo usuário, por meio de atuação efetiva e consolidada na regulação dos serviços públicos municipais do Médio 
Vale do Itajaí.
c) VALORES: ÉTICA - Agir de forma coerente com os valores éticos estabelecidos e em harmonia com as políticas, diretrizes e posiciona-
mentos adotados pela AGIR. COMPROMETIMENTO - Empenhar-se na realização de suas atividades, agindo com serenidade na identificação 
de problemas e na busca de soluções, de forma a atingir os melhores resultados. COOPERAÇÃO - Interagir com outras instituições com 
vistas ao aprimoramento da regulação dos serviços públicos. DIÁLOGO - Manter diálogo permanente com os usuários, agentes regulados 
e a sociedade, a fim de atingir o aperfeiçoamento contínuo de seus processos no exercício de suas atribuições. EFICIÊNCIA - Buscar a 
excelência nos processos, tarefas e atividades, otimizando recursos de forma a obter os resultados esperados pela sociedade. EQUILÍBRIO 
- Pautar suas ações visando ponderar os interesses dos usuários, agentes regulados e entes associados. ESPÍRITO DE EQUIPE - Reconhecer 
a interdependência de todas as áreas da Agência, valorizando a colaboração e o trabalho em equipe. IMPARCIALIDADE - Analisar os casos 
que forem apresentados de forma impessoal e justa, não emitindo juízo prévio de valor. INDEPENDÊNCIA - Tomar decisões com autonomia 
e liberdade com base em suas competências técnicas. ISONOMIA - Adotar procedimentos que não diferenciem àqueles que estejam numa 
mesma situação e tenham os mesmos direitos e deveres. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL - Executar ações com responsabili-
dade e solidariedade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. TRANSPARÊNCIA - Adotar procedimentos claros e transparentes, 
dando ênfase à publicidade e à prestação de contas de seus atos.

2. DA REGULAÇÃO, REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA - RTP, DA REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA – RTE.

Antes de adentrar na análise referente ao resultado da Revisão Tarifária Extraordinária – RTE, prevista no Contrato de Concessão n.º 
042/2017, faz-se necessária a contextualização da regulação e das responsabilidades dos entes envolvidos.

Nesse contexto é imprescindível registrar que a responsabilidade do Estado, neste caso, entende-se o Município de Blumenau, como Poder 
Concedente, deriva diretamente da Constituição Federal, pois no inciso V do art. 30, estabelece ao Município competência para organizar e 
prestar, diretamente ou sob regime de concessão, os serviços públicos de interesse local.

A Carta Magna segue estabelecendo no § 6º do art. 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas públicas ou privadas na reparação dos 
danos, contudo, a competência do Munícipio é direta e da Concessionária dependerá de um ato intermediário, que a coloca na “qualidade” 
de prestador de serviço público. Assim, embora a responsabilidade de ambos derive do mesmo dispositivo constitucional, sua fonte ime-
diata e sua delimitação qualitativa e quantitativa advém do Contrato de Concessão nº 042/2017, que esclarece as competências do Poder 
Concedente e da prestadora do serviço ou Concessionária.

Já a atuação da AGIR, como Agência Reguladora, deriva da Lei Complementar Municipal nº 8.363 de 15 de dezembro de 2016, que ratificou 
o Novo Protocolo de Intenções, delegando a competência de acompanhar e fiscalizar regulatoriamente a prestação dos serviços públicos 
regulados, bem como, exercer o poder de polícia administrativa regulatória, assim dispondo:

CLÁUSULA OITAVA. Compete a AGIR:
[...]
II- Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados, de acordo com as leis, contratos, planos, normas e regulamentos 
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pertinentes;
III - exercer o poder de polícia administrativa no que se refere à prestação dos serviços públicos regulados, prestando orientações necessá-
rias, apurando as irregularidades e aplicando as sanções cabíveis e, se for o caso, determinando providências e fixando prazos para o seu 
cumprimento; (grifo nosso).

Embora a regulação no Brasil seja um tema recente, socorremo-nos ao entendimento do doutrinador Marques Neto (apud Côco e Almeida 
2013), para melhor entender as competências das agências reguladoras, que assim classifica:

Normativa, correspondente à capacidade de emitir comandos.
Adjudicatória, consistente na prerrogativa de emissão de atos concretos voltados a admitir a integração de atores econômicos no setor 
regulado para conferir-lhes direitos específicos (como na regulação tarifária).
Fiscalizatória, para monitorar a ação dos particulares e exigir-lhes atuação conforme a ordenação do setor.
Sancionatória, para reprimir condutas que discrepem dos padrões estabelecidos e coibir falhas de mercado ou violações aos direitos dos 
consumidores dos bens ou serviços regulados.
Arbitral, para dirimir conflitos entre regulados.
De recomendação, traduzida no poder-dever de subsidiar, orientar e informar o poder político, as necessidades de formulação ou reformu-
lação das políticas setoriais. (grifo nosso).

Expressam ainda Côco e Almeida (2013, p. 341), que para bem exercer esse amplo rol de competências, os reguladores acabam por reunir 
funções não apenas próprias aos órgãos administrativos, mas também funções próximas ao legislativo - poder normativo infralegal. Já Mar-
ques Neto (2009), entende que exercem funções até mesmo do judiciário, na capacidade de dirimir conflitos internos.

Superadas as considerações referentes às competências das partes, passamos a contextualizar a Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, do 
Contrato de Concessão nº 042/2017.

Assim, seguindo a análise, é importante destacar que a RTE, prevista no Contrato em análise, tem por fundamento o art. 37, inc. XXI, da 
Constituição da República, que assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos durante toda sua 
execução:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A efetividade ao mandamento constitucional se deu-se através da Lei n.º8.666/1993, conhecida como Lei de Licitações, que além de es-
tabelecer a necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, estabelece ainda, em quais hipóteses, pois 
o reequilíbrio econômico-financeiro, previsto no art. 65, inc. II, alínea “d” c/c § 5º, preserva o valor contratado das variações anormais da 
economia, provocadas por fatos extracontratuais, em geral, imprevisíveis ou, se previsíveis, de consequências incalculáveis, decorrentes de 
caso fortuito, de força maior ou fato do príncipe, ocorridos em momento superveniente à apresentação da proposta e capaz de retardar ou 
impedir a regular execução do ajustado.

A Lei de Licitações disciplina ainda no § 2º do art. 58, que nos casos de modificação unilateral dos contratos, por determinação da Admi-
nistração Pública, para fins de melhor adequação ao interesse público, as cláusulas econômico-financeiras devem ser revistas de modo a 
manter o equilíbrio contratual.

Na mesma linha, o § 2º do art. 9º da já citada Lei nº 8.987/1995, conhecida como Lei de Concessões, dispõe que os contratos poderão 
prever mecanismos de revisão de tarifas, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro. Em sentido semelhante, o § 4º do art. 
9º do mesmo dispositivo, estabelece que, no caso de alteração unilateral do contrato que afete o equilíbrio econômico-financeiro, o Poder 
Concedente deve restabelecê-lo, concomitantemente, à alteração.

Nesse contexto, com o intuito da manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, o processo de Revisão Tarifária Periódica – 
RTP teve seu início aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte foi realizado de acordo com o Contrato n.º 042/2017, em seu 
anexo V, item 2, a RTP deve ser realizada a cada 03 (três) anos e serão considerados todos os valores lançados pela Concessionária em 
sua Proposta Comercial, conforme Planilha Financeira de Fluxo de Caixa, e que foram utilizados para o cálculo da tarifa inicial, atualizados, 
considerando o ciclo regulatório de 3 anos.
Em oito de junho de dois mil e vinte e um foi emitida a da Decisão nº 187/2021 desta Agência Reguladora, conforme transcrita parcialmente 
abaixo:
Trecho 01:
“A abertura de ofício de um Procedimento Especial de Revisão Contratual Extraordinária, como já determinado em despacho anterior com-
preendendo o período de 01/07/2020 a 31/06/2021 (ano regulatório 04), com o objetivo de alinhar o andamento do procedimento adminis-
trativo 128/2020 - medidas de contingências para preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de transporte 
público coletivo do município de Blumenau nº 042/2017 e outros com o objetivo de verificar os impactos da pandemia e propor a tarifa de 
equilíbrio a ser reajustada em 01/12/2021, com objetivos mínimos”, e:

Trecho 02:
“não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, DETERMINA-SE O ARQUIVAMENTO deste procedimento administrativo 
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referente a RTP e ao reajuste do ano 3 do contrato, prosseguindo-se, contudo, nos demais temas e procedimentos gerados em razão desta 
Decisão.”

Diante das orientações emanadas da Decisão nº 187/2021, abriu-se o processo 169/2021, para o procedimento de Revisão Tarifária Extra-
ordinária - RTE, acatando a recomendação. No período, houveram as manifestações da Concessionária, e do Poder Concedente, conforme 
descrito abaixo:

Trecho 03: Oficio GABPREF nº 442.2021 – Poder Concedente

Trecho 04: Consideracoes_RTP_1_julho2021 - Concessionária:

Diante dos requerimentos advindos do Poder Concedente e da Concessionária, os itens foram revistos nesta Revisão Tarifaria Extraordinária, 
que originou o Processo Administrativo nº 169/2021, atendendo na integra a revisão das metodologias e verificando os eventos a fim de 
consolidar este Parecer e Notas Técnicas, dando por encerrado o Processo Administrativo nº 139/2020 e cumprido o Anexo V – Regras de 
reajuste e Revisão Tarifárias do Contrato em análise

3. DO REAJUSTE
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, fora aberto o Processo Administrativo nº 185/2021, que trata da solicitação de 
Reajuste tarifário do Contrato de Concessão nº 042/2017. Após análises realizadas pelos técnicos desta Agência, foi indeferido o pedido por 
considerar que em ano de Revisão Tarifária não há reajuste, uma vez que a atualização dos índices e do IPke, já ocorrem no processo de 
Revisão.
O processo de Reajuste Tarifário, conforme definido no item 1.1 do Anexo V do referido Contrato, “[...]ocorre anualmente, sempre no dia 
1º de dezembro, e será calculado de acordo com a fórmula prevista nesta metodologia” e tem como procedimento apenas a aplicação da 
equação paramétrica de reajuste, conforme segue:

Onde:
TDP = Tarifa na Data Posterior (resultado do reajuste)
TDA = Tarifa na Data Anterior (tarifa vigente até o reajuste)
PCA = Preço do Combustível na data Anterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor)
PCP = Preço do Combustível na data Posterior (Fonte: ANP Blumenau / Diesel S10 Média do Grande Distribuidor)
SMA = salário do motorista anterior (convenção coletiva) na data Anterior
SMP = salário do motorista posterior (convenção coletiva)
IVA = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 36) do 
Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Anterior
IVP = Índice de Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças, calculado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (coluna 36) do 
Índice de Preços ao Produtor Amplo –Origem (IPA-OG) – Brasil, na data Posterior
IPKeA = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente anterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste anterior – ou 
seja do mês “-24” ao mês “-13”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”), sendo que no caso do 1º reajuste refere-se ao IPK 
“teórico” do 1º ano de operação
IPKeP = Índice de Passageiro por quilômetro equivalente Posterior (efetivamente apurado nos 12 meses anteriores ao reajuste atual – ou 
seja do mês “-12” ao mês “-1”, sendo o mês do reajuste considerado o mês “zero”)

Assim, o Reajuste Tarifário tem o papel de atualizar os valores da Concessão a fim de compensar as perdas financeiras decorridas da varia-
ção de preço dos insumos deste serviço, e neste caso específico, este procedimento se encontra realizado pelo processo de revisão, o que 
motivou o indeferimento por meio da Decisão nº 196/2022 desta Agência, do Processo Administrativo nº 185/2021.

4. DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE INTEGRAM A REVISÃO TARIÁRIA EXTRAORDINÁRIA:

O Processo Administrativo nº 169/2021, teve sua abertura aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um. Para seu desenvolvi-
mento e emissão deste parecer foram avaliados os demais processos administrativos:

a) Processo Administrativo 051 - Comissão mista de transportes Blumenau. Objeto: Acompanhamento dos trabalhos da Comissão Mista 
Especial de Transporte, instituída através da Resolução nº 068, de 08 de dezembro de 2017 - AGIR, com o fim de articular as entidades en-
volvidas para desenvolver, analisar e apontar soluções de melhoria para o cumprimento e execução do Contrato de Concessão nº 042/2017, 
de 18/04/2017, que tem por objetivo a prestação e a exploração de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros no município de 
Blumenau, exclusivamente na modalidade convencional.

b) Processo Administrativo 125/2020 – Acompanhamento Transporte Público Blumenau. Objeto: Acompanhamento do Contrato de Conces-
são 042/2017, que trata da prestação e exploração do serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no Município de Blumenau, 
exclusivamente na modalidade convencional.

c) Processo Administrativo 128/2020 - BluMob Covid-19. Objeto: Medidas de contingências para preservação do equilíbrio econômico finan-
ceiro do Contrato de Concessão de transporte público coletivo do município de Blumenau nº042/2017.

d) Processo Administrativo 135/2020 - Pedido de Redução da Frota Transporte Público Blumenau no período de Covid 19. Objeto: Análise 
do pedido de redução de veículos da frota prevista no Contrato de Concessão de Transporte Público de Blumenau, devido os efeitos da 
pandemia de Covid-19

e) Processo Administrativo 139/2020 - Revisão Tarifária Periódica - RTP - BLUMOB: Objeto: Revisão Tarifária Periódica – RTP - Contrato de 
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Concessão de transporte público coletivo do município de Blumenau nº 042/2017.

f) Processo Administrativo 154/2021 - Grupo de trabalho Transportes Blumenau. Objeto: Acompanhamento das ações do Grupo de Trabalho 
– GT, que tem a missão de analisar, desenvolver e apontar soluções de melhoria para o cumprimento e execução do Contrato de Concessão 
nº 042/2017, tendo por objeto a prestação e a exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Blume-
nau, nos termos da Resolução nº 190, de 26 de maio de 2021.

Foi instituído em 26 de maio de 2021, o Grupo de Trabalho, GT, com a seguinte composição:
I – Poder Concedente
a) Paulo Eduardo de Oliveira Costa, Secretário da Secretaria Municipal de Gestão Governamental (SEGG);
b) Lairto Leite, Diretor de Transportes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT);
c) Rodrigo José Silveira, Diretor de Consultoria Legislativa da Procuradoria Geral do Município;
d) Andréa Martins Soares de Oliveira, Procuradora do Município;
e) Marcelo Strutz, Fiscal de Serviços Públicos.
II - Concessionária
a) Maurício Marin Garroti – Diretor – BluMob;
b) Rodrigo Eduardo Dias Verroni – Consultor – BluMob
III – AGIR
a) Lucilene Bezerra da Silva, Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR;
b) André Domingos Goetzinger – Gerente de Estudos Econômicos Financeiros da AGIR;
c) Maria de Fátima Martins – Assessora Jurídica da AGIR
d) Ademir Manoel Gonçalves – Economista da AGIR.

1. REUNIÕES
1.1. 1ª REUNIÃO - 26/05/2021
O Sr. Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral da AGIR, deu posse aos membros do Grupo de Trabalho. O Sr. Lairto Leite, Diretor de Transportes 
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), ficou como coordenador e a Sra. Lucilene Bezerra da Silva, Gerente de Controle, 
Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos da AGIR, ficou como mediadora. Foi apresentada a minuta 
do Regimento interno e a proposta de calendário para as reuniões. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 
154/2021, às folhas 17 e 18.

1.2. 2ª REUNIÃO – 10/06/2021
Foi apresentada a situação do desequilíbrio, a situação dos repasses, foram feitas as orientações para coleta das sugestões das ações que 
visem estudar a redução da quilometragem rodada, racionalizar as isenções, aumentar a velocidade média dos ônibus, reduzir custos com 
mão de obra, buscando reduzir a tarifa e melhorar a atratividade do sistema para os usuários. Aconteceu a coleta das sugestões e os devidos 
encaminhamentos. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021, às folhas 42 a 44.

1.3. 3ª REUNIÃO – 25/06/2021
Foi apresentada proposta de alteração da minuta do Regimento Interno. Sobre os aportes financeiros o Poder Concedente informou que a 
proposta de lei está na Câmara de Vereadores. A SEPLAN apresentou as obras em andamento que vão propiciar ampliação dos corredores 
de ônibus. Sobre a conscientização dos motoristas de carros individuais para que cedam a preferência aos ônibus, o Poder Concedente in-
formou que a escola de trânsito está desenvolvendo um trabalho. Sobre os semáforos inteligentes para dar preferência aos ônibus e o Poder 
Concedente informou que é uma ação a ser estudada. Sobre as interligações dos loteamentos, a SEPLAN informou que já é uma diretriz 
determinar ao loteador que reserve uma área para esta finalidade e sobre os loteamentos existentes, a partir do envio da SMTT da lista de 
endereços, a Secretaria pode fazer um estudo a respeito. Sobre a transformação de linhas alimentadoras em circulares, a SMTT disse que é 
uma operação complexa e que precisa ser bem estudada. Repetiu a justificativa quando se trata de aglutinações. Idem linhas sobrepostas. 
Sobre a retirada dos cobradores, a PGM disse que a proposta não evoluiu. Sobre racionalizar as isenções, a PGM informou que vai fazer um 
cronograma para tratar do tema. SMTT informou que tratou do tema Blufácil com a Secretaria da saúde e o Secretário mostrou-se receptivo. 
Sobre a colocação de placas faça fila, a SMTT disse que está tratando do tema com a Escola de Trânsito. Sobre a integração temporal a 
Concessionária informou que ajustes tecnológicos estão sendo aguardados. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo 
nº 154/2021, às folhas 59 e 60.

1.4. 4ª REUNIÃO – 23/07/2021
BluMob apresentou o desequilíbrio econômico financeiro por meio do fluxo de caixa para a Revisão Tarifária Extraordinária. Apresentação 
pelo Poder Concedente sobre o respectivo quantitativo de isenções e gratuidades, conforme Legislação Municipal e Federal em vigor. Re-
gistro pelo Poder Concedente da necessidade de alinhamentos internos para identificar as secretarias que poderão subsidiar as isenções e/
ou gratuidades afim de desonerar os usuários. Poder Concedente informou que apresentará proposta de unificação da legislação municipal 
sobre as isenções/gratuidades. Quanto a proposta de revisão do investimento em terreno, garagem e oficina, a Concessionária e o Poder 
Concedente ficaram de propor revisão do investimento e apresentar ao Grupo de Trabalho. Quanto as interligações de loteamentos, organi-
zação de filas nos terminais e conscientização dos motoristas, o SMTT disse não ter evoluído no tema. A ata da reunião está arquivada no 
Procedimento Administrativo nº 154/2021, às folhas 103 e 104.

1.5. 5ª REUNIÃO – 06/08/2021
BluMob informou que a proposta de revisão do investimento em garagem ficaria para a próxima reunião, considerando que as discussões 
continuam. A pauta sobre as isenções/gratuidades ficou para a próxima reunião, haja vista que o tema não evoluiu internamente. Apre-
sentação formal da Concessionária sobre a Revisão Tarifária Extraordinária. Foi aberto o Procedimento Administrativo 169/2021. A Conces-
sionária relatou o problema do déficit de passageiros aos domingos, apresentando ao grupo uma planilha de mapeamento da demanda. 
Restou demostrada a inviabilidade do transporte aos domingos, considerando o baixo uso. A ata da reunião está arquivada no Procedimento 
Administrativo nº 154/2021, às folhas 109 e 1104.
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1.6. 6ª REUNIÃO – 20/08/2021
O Poder Concedente, através da Procuradoria do Município, informou da definição de como ocorrerá a revisão das isenções e gratuidades. A 
qual se dará em 03 (três) etapas, onde em um primeiro momento haverá uma lei revogando as isenções que não possuem grande impacto, 
projeto este que já foi elaborado e encaminhado ao prefeito. Depois haverá revisão da categoria dos deficientes e, por último, revisão da 
categoria dos estudantes. Quanto a política de disponibilização do serviço de atendimento a pessoas portadoras de deficiência e locomoção 
severa, o Senhor Paulo Costa tomou a palavra e relatou que se pretende manter o BluFácil e captar recursos da Saúde para poder subsidiá-
-lo, mas que isso há de ser melhor avaliado. A Concessionária manifestou-se a respeito da operação aos domingos. Disse tratar-se de uma 
operação deficitária, considerando-se que a demanda é muito reduzida. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo 
nº 154/2021.

1.7. 7ª REUNIÃO – 24/09/2021
A Concessionária informou que se manifestou por escrito a respeito do ofício recebido da Procuradoria do Município em virtude da aprovação 
de mais dez milhões de reais, onde solicita-se apresentações de razões pelas quais o sistema ainda necessita da manutenção de aportes 
financeiros. A Concessionária manifestou-se sobre o tema garagem. Disse que em virtude da CPI do Transporte Público, em curso, o pro-
cesso da garagem acabou sendo um pouco lento, mas que, porém, o tema foi discutido e existem cenários pensados, e que as pendências 
existentes são de ordem jurídica. Ainda se propôs de apresentar manifestação por escrito no prazo de uma semana quanto à garagem e a 
receber do grupo sugestões em relação aos cenários que prepararam. O Poder Concedente informou a respeito da contratação de terceiro 
pelo Município para tratar da revisão do Contrato. A Procuradora Sra. Andréa Martins relatou que o processo de inexigibilidade está sendo 
finalizado. Quanto as tratativas sobre as gratuidades, o Poder Concedente informou que comunicará as entidades envolvidas sobre as alte-
rações legislativas em curso. E a Concessionária apresentou levantamento em relação aos horários de utilização e origem dos estudantes. 
A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021.

1.8. 8ª REUNIÃO – 08/10/2021
Concessionária manifestou-se a respeito da garagem, informando que trará para o Grupo de Trabalho uma sugestão para simplificação das 
obrigações da compra do terreno da garagem, e simplificação da construção da garagem na próxima reunião, incluindo cenários. Afirmou 
que está trabalhando na simplificação do processo de compra e construção da garagem. Sobre a evolução das tratativas sobre as gratuida-
des, o Poder Concedente através da Procuradoria solicitou que este tema fosse tratado na próxima reunião, uma vez que para apresentar 
um cronograma das etapas em andamento, seria necessária uma conversa com as secretarias envolvidas. A AGIR cobrou da concedente a 
lista de endereços de loteamentos com possibilidades de serem interligados. Esta lista, que deve ser encaminhada ao Planejamento, ainda 
não foi elaborada. Estas interligações são importantes para permitir redução de custos do transporte público coletivo, um dos objetivos do 
Grupo de Trabalho. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021, às folhas.

1.9. 9ª REUNIÃO – 21/10/2021
Concessionária manifestou-se a respeito da garagem, informando que trará para o Grupo de Trabalho sugestões para o cumprimento das 
obrigações vinculadas a construção da garagem, incluindo cenários, no entanto está aguardando a liberação dos documentos relacionados 
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e sustentabilidade. Quanto as gratuidades, o representante da Procuradoria informou que estava 
em andamento o Projeto de Lei que trata das gratuidades, completou que a revisão deste item se dará por etapas. Quanto a lista de en-
dereços com possibilidade de interligação, a SMTT ainda não produziu. O diretor está tratando disto. A ata da reunião está arquivada no 
Procedimento Administrativo nº 154/2021.

1.10. 10ª REUNIÃO – 22/10/2021
Reunião especial com a presença dos vereadores Carlos Wagner e Alexandre Matias. A AGIR através da Sra. Lucilene apresentou os traba-
lhos até agora desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho. O Secretário Paulo Costa fez um histórico do transporte público coletivo de Blumenau 
desde os tempos do Consórcio Siga. O vereador Carlos Wagner, Presidente da CPI do Transporte informou que em contato com o Presidente 
e Assessor do SINDETRANSCOL, estes mostraram-se sensíveis a uma eventual extinção da função do cobrador. A Procuradoria, através da 
Procuradora Andréa, informou que o Poder Concedente está contratando uma consultoria para redimensionar o contrato. Sr. Marcelo da 
SMTT informou que aquelas linhas extintas durante a pandemia, talvez não voltem mais, considerando de que já eram deficitárias. A ata da 
reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021.

1.11. 11ª REUNIÃO – 05/11/2021
A AGIR, pela Senhora Lucilene Bezerra da Silva – Gerente de Regulação de Transporte, fez uma explanação sobre a necessidade de um 
cronograma de execução para construção da garagem, salientou que há necessidade de uma metodologia para projeção da demanda para 
os próximos 16 anos de contrato. A Concessionária, através do Sr. Maurício M. Garroti – Diretor, informou não haver novidades relacionadas 
ao investimento garagem, porém se comprometeu a apresentar por meio do Sr. Rodrigo Verroni, uma proposta para a consideração de tal 
investimento, também informou que apresentará uma proposta para a situação do reajuste da tarifa, conforme prevê o contrato. As trata-
tivas sobre as gratuidades, o Poder Concedente informou que as tratativas estão ocorrendo internamente. O Poder Concedente, através do 
Sr. Marcelo, informou que o andamento dado pela concedente da lista de endereços das possíveis interligações, está em desenvolvimento e 
requereu apoio da AGIR, para conseguir tal listagem. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021.

1.12. 12ª REUNIÃO – 19/11/2021
Pela Concessionária, o Sr. Maurício Garroti informou que a Empresa irá apresentar o novo projeto e que se trata de uma garagem de meno-
res dimensões, aproveitando assim, melhor o espaço, diminuindo o custo de investimento e manutenção e que, segundo ele, possivelmente 
no ano seis da concessão será possível a execução da construção desta garagem. Logo após, o Sr. Lairto observou que não sabe com exa-
tidão o quão econômica será essa redução na garagem e que é necessário estudo para aceite da proposta. O Sr. Lairto disse não ter havido 
evolução quanto aos endereços de possíveis interligações entre loteamentos, mas que se empenhará para tanto. A Sra. Lucilene informou 
que devemos optar por uma metodologia para a projeção da demanda futura. Sr. Carlos, complementou e sugeriu que a Concessionária 
poderia apresentar uma metodologia para os próximos 16 anos de contrato, salientou, que tal projeção poderá também não ser 100% 
assertiva, visto a dificuldade em prever a demanda para os próximos anos. A Sra. Lucilene levantou a questão das gratuidades, defendendo 
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o posicionamento de que para alguns, casos certos gratuidades devem ser mantidas através de subsídios. O Sr. Marcelo Strutz reforçou da 
necessidade de divulgar ao consumidor, os benefícios em pagar com o cartão com o intuito de incentivo e clareza ao usuário. O Sr. Carlos 
da LMDM fez um breve resumo da reunião ocorrida no dia anterior - dados da planilha do fluxo de caixa descontado. Lucilene informou o 
recebimento do oficio 046/2021 do Vereador Gilson, de uma tarifa única reduzida nos horários de demandas menores, entregou uma cópia 
aos presentes na reunião e solicitou que todos pudessem contribuir para uma resposta única. A ata da reunião está arquivada no Proce-
dimento Administrativo nº 154/2021.

1.13. 13ª REUNIÃO – 03/12/2021
A Sra. Lucilene explanou sobre o anexo 1.4 do edital de concessão (Especificação Mínima para as Instalações de Garagem) e que os redi-
mensionamentos propostos devem atender as necessidades operacionais, e utilizou-se do exemplo da quantidade de bombas, que deve ser 
realizado a análise operacional para a certeza de que atende ou não a necessidade e se é possível melhorar ou ter alguma outra modificação 
dentro do proposto. O Sr. Mauricio explicou que a Empresa seguiu exatamente o parâmetro que estava previsto no anexo, “traduzindo” ele 
para a nova realidade, transformando os 244 ônibus que era o parâmetro de frota para 191 ônibus que é o que se tem atualmente, onde a 
estrutura atual de 191 atende “com muita folga” para 10%/20% da operação. Sr. Paulo Costa argumentou que o Poder Concedente precisa 
ainda avaliar internamente a proposta. O Sr. Alexandro informa que para a análise da proposta, será necessário verificar o impacto no valor 
total da Concessão, para que seja tomada a decisão de qual caminho seguir, analisando de forma prévia assim as questões administrativas, 
operacionais e legais em sua forma de fazer, trabalhando em etapas com o objetivo principal sendo a análise final do custo. A Sra. Lucile-
ne informa que há estudos e montagem de cenários de dois fluxos de caixas, sendo um com a proposta original e outro com a proposta 
ajustada relacionada a construção da garagem. O Sr. Lairton sugere que se faça um cálculo, caso toda essa estrutura passe para a rua 
Bahia, mesmo que no contrato não seja proibido, ver qual será o impacto através de um estudo. O Sr. Paulo elenca a necessidade de um 
cronograma/prazo para ter uma definição, fazendo também a análise técnica e econômica para que possam se posicionar. A Sra. Lucilene 
sugere a necessidade de uma Consulta Pública, para a alteração da proposta, assim deixando a tomada de decisão não somente no GT 
mas sim aberta a população, dando ênfase na necessidade de um cronograma para que até a próxima reunião (17/12) essas questões já 
estejam melhor alinhadas pelo Poder Concedente e Concessionária. Sobre as interligações de loteamentos, o Sr. Ademir comentou que onde 
for possível a interligação, será um ganho para a prestação do serviço, visto que reduzirão a quilometragem e reduzirá a necessidade de 
motoristas e cobradores. Marcelo argumenta que já estão em andamento os levantamentos dos endereços. Sobre o estudo de viabilidade 
para projeção da futura demanda do contrato, foi definido para debater outrora pois o Sr. Rodrigo não estava presente na reunião. Quanto a 
resposta ao Vereador Gilson, a Sra. Lucilene relata que foi apresentado na última reunião um ofício, onde veio sugestões do Sr. Maurício, da 
Sra. Andreia, do Sr. Ademir e de todo o Grupo de Trabalho para elaborar uma resposta. Quanto ao andamento da RTE, a Sra. Lucilene relata 
que está bem evoluída, onde já foram passados todos os documentos até outubro e também será incluído o mês de novembro. Menciona 
que o Sr. Marcelo já quantificou a frota, ficando pendente somente o operacional. Sr. Marcelo informou que encaminhará na sequência. O 
Sr. Lairton indaga a possibilidade de utilização do PIX como meio de pagamento no transporte público para comprar crédito, visto as atuais 
inovações tecnológicas nos meios de pagamentos. O Sr. Mauricio responde que o PIX não tem custo para pessoa física, mas existe custo 
para pessoa jurídica. Sra. Lucilene relata que a tarifa do transporte público não será atualizada até o fim do ano de 2021 pois já houve um 
reajuste esse ano, todavia é preciso verificar essa questão juridicamente para poder propor nos pareceres finais da RTE. Sr. Mauricio relata 
que dará entrada no pedido de reajuste, pois, segundo ele, já estão com um índice inflacionário em mais de 20% por conta do diesel e da 
mão de obra, pois janeiro e fevereiro são períodos de aplicação de tarifa em todo o Brasil e deixar para verificar essas tarifas para o final 
do ano, causará uma lacuna muito grande de forma que irá acumular. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 
154/2021.

1.14. 14ª REUNIÃO – 17/12/2021
Tratou-se sobre o andamento da execução da garagem. Sr. Concedente solicitou mais informações a Concessionária para avaliar se o novo 
projeto será adequado a Concessão. Adilson da BluMob informa que relacionou os endereços com possibilidade de serem interligados lote-
amentos e outras melhorias. Encaminhou a relação para a AGIR e a SMTT/SETERB. Sobre as gratuidades está sendo reunidas informações 
para as definições do que fazer. Considerando que a primeira alternativa do serviço Blufácil restou frustrada, achou-se por bem considerar 
este serviço na RTE na situação em que está. Lucilene informou que o fechamento da RTE precede de Consulta Pública. Sobre a integração 
temporal, Sr. Maurício disse que os estudos estão evoluindo com a Empresa Contratada para tal estudo. O começo dos testes está previsto 
para 03 de janeiro. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 154/2021.

1.15. 15ª REUNIÃO – 21/01/2022
A Senhora Lucilene da AGIR, comentou sobre o número de colaboradores da BluMob, dizendo que isto é importante pois impacta no fluxo 
de caixa. O Sr. Maurício relembrou de como o fluxo de caixa foi montado, enaltecendo a importância da atenção nos lançamentos, obser-
vando a discrição entre custos fixos e variáveis. O Sr. Rodrigo Verroni disse que no que se refere a quantidade de funcionários é uma gestão 
da Empresa completando esclarecendo que o que impacta mesmo nos custos é a frota operante. O Sr. Lairto falou que esse é o momento 
oportuno para informar que atualmente tem-se uma projeção de demanda de aproximadamente 80%, para a frota operante. Voltou-se 
a discutir a questão da garagem. O Sr. Alexandro secretário da SMTT/SETERB disse que a situação a ser discutida será o que realmente 
teremos de demanda em 2022. O acompanhamento deverá ser mensal ou trimestral. A ata da reunião está arquivada no Procedimento 
Administrativo nº 154/2021.
1.16. 16ª REUNIÃO – 07/02/2022
A Senhora Lucilene da AGIR, informou a todos o termino da Revisão Tarifária Extraordinária. Agradeceu a todos os esforços dos envolvidos 
e que a próxima etapa é a emissão do Parecer da Agencia, com as Notas Técnicas dos eventos apurados. Salientou que a próxima reunião, 
deve ser a de encerramento do Grupo de Trabalho, visto que o objeto fora atendido e ainda recomendou a continuidade das ações de médio 
e logo prazo com uma comissão permanente de acompanhamento do contrato. Informou ainda que a garagem foi considerada na integra e 
que será realizado a Consulta Pública para aceite do redimensionamento, e sugeriu o encerramento do processo 154/2021, após o relatório 
final, com data prevista de encerramento em 04 de março de 2022. A ata da reunião está arquivada no Procedimento Administrativo nº 
154/2021.

Processo Administrativo 158/2021-Acompanhamento CPI Transportes Blumenau. Objeto: Esta Agência Reguladora decidiu abrir o Processo 
Administrativo nº 158/2021 – Acompanhamento da Comissão Parlamentar de Inquéritos – CPI.
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Registra-se que o acompanhamento se deu com a oitiva das sessões da CPI, bem como das ações da Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que culminou com a elaboração de um resumo que integra o referido processo, contudo, convém destacar pontos referentes a participação 
desta Agência na instrução da CPI, conforme segue:

a) A CPI em apertada síntese buscou resposta ao possível descumprimento do Contrato 042/2017, no que tange ao investimento da ga-
ragem; valores dos repasses concedidos pelo município a título de subsídio financeiro e o descumprimento das medidas sanitárias, esses 
últimos decorrentes da pandemia provocada pelo coronavírus.
b) A participação da AGIR deu-se através do envio das informações solicitadas, bem como presencialmente devido a convocação do Diretor 
Geral para prestar esclarecimentos na sessão de 29/09/2021, que em suma teve como tema central: I – Pintura dos veículos e padronização 
dos terminais; II Cálculo do desequilíbrio do período da pandemia e III Viabilidade do Contrato.

Registra-se ainda, que devido a participação desta Agência, seja pelo envio das informações solicitadas, inclusive com a disponibilização na 
íntegra dos processos relacionados ao transporte público de Blumenau, como pelos esclarecimentos prestados na referida sessão. Neste 
contexto não foi aprovada a contratação de assessoria externa à CPI, pois a maioria dos membros entenderam haver transparências nas 
ações da AGIR no que tange os assuntos em análise. Inclusive que o contrato em comento já foi matéria de Controle do TCE/SC, que reco-
nheceu a atuação da AGIR no acompanhamento deste, conforme segue:

Defere-se, diante dos relatórios apresentados, que a AGIR mantém acompanhamento efetivo da renovação da frota, da aquisição do ter-
reno para a instalação das garagens, da implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, bem como dos demais sistemas, mostrando-se 
vigilante quanto aos investimentos futuros, com vista ao cumprimento dos prazos e possíveis efeitos e reflexos destes no fluxo de caixa 
descontado.
Respondendo à questão de auditoria, diante do que foi demonstrado pela documentação, os desembolsos (investimentos e despesas) 
previstos estão sendo executados de acordo com o fluxo de caixa do Contrato n° 42/2017, e os que, por ventura foram prorrogados, estão 
sendo controlados e fiscalizados pela AGIR.

Assim, consta-se que o relatório final da CPI, foi escudado nos documentos e depoimentos colhidos, esclarecendo os questionamentos 
abordados culminando com o arquivamento da mesma.
Importante observar que os eventos vinculados ao processo administrativo 128/2020 - referenciado na alínea “c” do item 4, acima, Medidas 
de Contingência, também foram tratados nas reuniões do Grupo de Trabalho e consequentemente estão contidas nesta Revisão Tarifária 
Extraordinária.

Frisa-se que os processos foram visitados a fim de identificar os eventos ocorridos que poderiam impactar na a tarifa técnica de equilíbrio 
a partir de 01 de dezembro de 2021. Sabe-se que a Revisão Tarifária Periódica em suas Notas Técnicas, determinou que os anos 1, 2 e 3 
não deveriam ser revistos, porém, em comum acordo, o Poder Concedente e a Concessionária requereram revisitar, o que foi acatado por 
esta Agência, por tratar-se de Primeira Revisão Tarifária, mudança de Gerência de transporte e que exige muito zelo. Portanto, o Processo 
Administrativo nº 139/2020, sofreu algumas alterações em suas Notas Técnicas e estas resultantes do presente processo, ou seja do Pro-
cesso nº 169/2021, estão atualizadas com informações consensadas e validadas entre as partes, motivo pelo qual quaisquer alterações dos 
inputs de informações constantes destas, somente dar-se-ão através da submissão a audiência e/ou consulta pública, nos termos do Item 
2.9 do Anexo V do Contrato em análise.
O Resultado final da Revisão Tarifária Extraordinária Anexo I deste parecer é composto por Notas Técnicas, enumeradas de 059 a 073, além 
de uma Nota Técnica Geral.

São documentos que evidenciam os componentes fluxo de caixa e suas tratativas ao longo da revisão tarifária e os inputs de informações 
que levaram a determinação da tarifa técnica.

O Anexo II, é composto da Planilha de Fluxo de Caixa Descontado e seus elementos.

Quadro 1 – Composição do Anexo I e do Anexo II do Parecer n.º 106/2022.
ANEXO I – Notas Técnicas - FDC
Notas Técnicas Apresentam as metodologias utilizadas, bem como seus resultados
Nota Técnica Geral Fluxo de Caixa Descontado - FCD (REEQUILÍBRIO)
Notas Técnicas
A – Entradas:
Nota Técnica - 059 Receitas Tarifárias
Nota Técnica – 60 Valor Residual da Frota ao longo e ao final do Contrato
Nota Técnica – 061 Receitas Não tarifárias
B – Saídas:
Nota Técnica – 062 Custos Fixos da Concessão – OPEX Fixo
Nota Técnica – 063 Taxa de Regulação
Nota Técnica – 064 Custos Variáveis - OPEX Variável
Nota Técnica – 065 Investimentos
C- Fluxo de Caixa antes dos impostos
Nota Técnica – 066 Tributos
D - Fluxo de Caixa Livre
Nota Técnica – 067 Demanda, IPE e IPKE
Nota Técnica – 068 Fiscalização Regulatória
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ANEXO I – Notas Técnicas - FDC
Notas Técnicas Apresentam as metodologias utilizadas, bem como seus resultados
Nota Técnica Geral Fluxo de Caixa Descontado - FCD (REEQUILÍBRIO)
Notas Técnicas
Nota Técnica – 069 Resumo da Tarifa
Nota Técnica – 070 Oferta e Quilometragem
Nota Técnica – 071 Ações Regulatórias
Nota Técnica – 072 TIR – Taxa Interna de Retorno
Nota Técnica – 073 Outorga
ANEXO II - Planilha de Fluxo de Caixa Descontado e elementos de sua composição: Apresentam os cálculos do FDC e abas complementares em formato 
xls.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5. DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA A REVISÃO TARIFÁRIA EXTRAORDINÁRIA

Os procedimentos metodológicos seguidos tiveram como base o anexo V do Edital de Licitação n.º 38/2016, vinculado ao Contrato de 
Concessão 042/2017.

Foram considerados todos os valores unitários lançados pela Concessionária em sua Proposta Comercial conforme Planilha Financeira de 
Fluxo de Caixa, e que foram utilizados para cálculo da tarifa inicial e atualizados nesta Revisão Tarifaria Extraordinária, por cada peso inde-
xado dos índices.
Cada valor unitário foi atualizado por um índice específico, sendo de risco exclusivo da Concessionária a variação (positiva ou negativa) de 
preços além ou aquém dos valores unitários atualizados.

São estas variáveis:
a) O valor unitário dos ônibus (que serão reajustados pelo IPA-36);
b. O valor unitário por km, por tipo de ônibus (atualizados pelos mesmos pesos e índices do reajuste tarifário);
c. Os custos fixos anuais (atualizados pelo IGP-m), a saber:
i) Salários de pessoal administrativo (inclui diretoria);
ii) Custos administrativos diversos (telefone, água, etc.);
iii) O&M Terminais e Estações de Embarque;
iv) O&M Garagens e Oficinas (não compreende custo de manutenção dos ônibus, apenas a O&M do imóvel e das instalações operacionais);
v) Aluguéis de móveis e imóveis administrativos (sede administrativa).
d. Os investimentos necessários para cumprimento do Edital (atualizados pelo IGP-m), a saber:
i) Terrenos operacionais (garagens e oficinas);
ii) Adaptação de garagens e oficinas;
iii) Melhoria terminais;
iv) Bilhetagem Eletrônica;
v) Sistemas diversos.
São “variáveis” revistas a cada revisão tarifária:
i) A quantidade de ônibus efetivamente cadastrada no SETERB;
ii) A quantidade de km efetivamente percorrida (produtiva + ociosa);
iii) A quantidade de passageiros efetivamente transportada;
iv) O faturamento efetivamente aferido.

Conforme se extrai da Nota Técnica nº 061/2022 com os impactos da pandemia, certamente o sistema de transporte coletivo urbano de 
Blumenau teria entrado em colapso, visto a queda brusca da demanda de passageiros.

Destaca-se ainda, se os aportes não tivessem ocorrido, bem como as tomadas de decisões pactuadas entre as partes sob o acompanhamen-
to desta Agência, a tarifa de equilíbrio poderia chegar aproximadamente em R$ 6,91. Para a apresentação deste valor, foram observados 
somente os aportes financeiros realizados pelo Poder Concedente.

Portanto, este olhar consciente do Poder Concedente minimizou os impactos e atualmente a tarifa de equilíbrio para aplicação em 01 de 
dezembro é de R$ 6,49.

6. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

6.1- Determinar a aplicação da Tarifa técnica de R$ 6,49, em função da RTE a partir de 1º de dezembro de 2021;

6.2- Recomendar o aditamento do contrato, referente aos elementos que compõem a planilha do fluxo de caixa. Cabe observar que o fluxo 
de caixa inicial era atualizado com informações anuais, ou seja, as abas complementares que alimentavam o fluxo de caixa eram feitas com 
informações anuais. Identificou-se que para melhor controle e acompanhamento dos eventos ocorridos anualmente, a melhor metodologia 
a ser adotada é a de dados mensais, o que traz mais controle e segurança no input da informação;

6.3 Recomendar a negociação para o período de pandemia em função da Taxa remuneração - TIR sendo considerado de março de 2020 
a novembro de 2021 (período este que é parte integrante desta revisão. Caso essa negociação se concretize, poderá ser absorvida para a 
próxima revisão tarifaria, verificar com o item 6.11
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6.4 Sugerir que a Empresa apresente proposta de remuneração diferenciada no período de pandemia, a ser considerada na próxima revisão 
tarifária, voltando ao valor original após este evento.

6.5 Recomendar a análise e estudo operacional para possível aumento da idade dos veículos para minimamente 10 anos.

6.6 Recomendar a reflexão da Concessionária na negociação de desonerar pelo período da pandemia o item Depreciação,

6.7 Recomendar o estudo para a retirada dos cobradores, sendo admitido plano de carreira para os mesmos; (Realocação),

6.8 Determinar a revisão da forma de cobrança dos passes escolares, na tarifa de remuneração;

6.9 Determinar ao Poder Concedente a abertura de Processo Administrativo para apurar responsabilidades relacionadas ao não cumprimen-
to do investimento da garagem, evidencia-se que houveram diversos requerimentos para a construção. Observa-se que, há consenso entre 
as partes de construção para o Ano 06 Regulatório, conforme ata realizada em data de 25/01/2022.

6.10 Determinar a abertura de Processo Administrativo e Consulta Pública conforme prevê o Contrato nº 42/2017 para o redimensionamento 
proposto pela concessionaria do investimento em garagem conforme documento inicial datado de 24 de novembro de 2021, e seus poste-
riores, não vinculando a este Processo de Revisão Tarifária.

6.11 Recomendar o encerramento do Grupo de Trabalho em 04 de marco de 2021 que está vinculado a esta Revisão Tarifária, e manter 
o acompanhamento por parte do Poder Concedente e Concessionaria sob a supervisão desta Agência dos itens que integrarão o relatório 
final do grupo de trabalho. No referido relatório serão apresentadas ações relevantes de médio e longo prazo que exigem prazo para sua 
execução e colaboram para a modicidade tarifária.

6.12 Recomendar que o município assuma os custos de energia e luz relacionados aos terminais, uma vez que estavam intrinsecamente 
ligados ao item serviços de vigilâncias patrimoniais no presente fluxo de caixa (Aba Opex fixo), conforme termo aditivo nº 12, do contrato 
de concessão nº 42/2017

6.13 Processo Administrativo nº 139/2020, sofreu algumas alterações em suas Notas Técnicas e estas, resultantes do presente processo, 
ou seja do Processo nº 169/2021, estão atualizadas com informações consensadas e validadas entre as partes, motivo pelo qual quaisquer 
alterações dos inputs de informações constantes destas, somente dar-se-ão através da submissão a audiência e/ou consulta pública, nos 
termos do Item 2.9 do Anexo V do Contrato em análise.

Este é o Parecer, resguardando o poder discricionário do Gestor Público quanto à oportunidade e conveniência de acatar ou não as sugestões 
apresentadas, devendo o mesmo, e posteriormente submetido à municipalidade, após Decisão do Diretor Geral da AGIR.

Blumenau, 10 de fevereiro de 2022

LUCILENE BEZERRA DA SILVA
Gerente de Controle, Regulação
e Fiscalização de Transporte Coletivo
e demais Serviços Públicos da AGIR
Decreto n.º 104/2021

ANDRE DOMINGOS GOETZINGER
Gerente de Estudos Econômico
Financeiros da AGIR
Decreto n.º 038/2017

MARIA DE FÁTIMA MARTINS
Assessora Jurídica da AGIR
OAB-SC 35.127

ADEMIR MANOEL GONÇALVES
Economista da AGIR
CORECON-SC Nº1463

Anexo I

NOTAS TÉCNICAS

Anexo II

Planilha de Fluxo de Caixa Descontado e Elementos de Composição
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ATA DA 130ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO (ARIS

Publicação Nº 3871077

 ATA DA 130ª REUNIÃO DO CONSELHO DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO (ARIS).

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (26/04/2022), às 08:30horas por meio de videoconferência e pre-
sencial em razão das medidas de prevenção da disseminação do Covid-19, estiveram reunidos para a reunião do Conselho de Regulação 
da ARIS, sob a Presidência do Sr. Silvio José Martins Filho, os Conselheiros José Galvani Alberton, Roberto Aurélio Merlo, Marco Aurélio Al-
berton, Pablo Heleno Sezerino, Arcênio Patrício, participaram o Diretor de Regulação, Antoninho Luiz Baldissera, o Diretor de Administração 
e Finanças, Luiz Aurélio de Oliveira, o Ouvidor, Fernando Henrique Rönnau, o Coordenador Jurídico Magnus Caramori e o Coordenador de 
Normatização Daniel Fontana. O Diretor de Administração e Finanças justificou a ausência do Diretor Geral Adir Faccio que se encontra em 
viagem a Brasília para participar de reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional e na reunião de Diretoria da ABAR, prejudicando 
assim a sua participação na reunião. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a 130ª reunião do Conselho de Regulação, 
dando boas-vindas a todos os participantes. Informando da aprovação da ata da 129ª reunião tendo em vista que foi dado conhecimento e 
apreciação dos conselheiros, não havendo alterações, passou para os assuntos da ordem do dia fazendo a leitura da pauta: 1) Deliberação 
da Normativa que estabelece os procedimentos de fiscalização das metas de universalização, de não intermitência, de redução de perdas, de 
melhoria dos processos de tratamento e de indicadores de desempenho, bem como a aplicação de penalidades; 2) Apresentação Relatório 
de Ouvidoria; 3) Assuntos Gerais. Dando início a pauta passou a palavra ao Ouvidor que solicitou a possibilidade de inversão da ordem da 
pauta por conflitos de agendas de atividades, o Ouvidor apresentou o Relatório das Manifestações e Comunicados registrados no período 
de 01/04/2022 a 25/04/2022. Com relação ao item 1 da pauta o presidente parabenizou a equipe técnica da ARIS pelo desenvolvimento da 
Normativa considerando muito importante para a atividade regulatória, repassando a palavra ao Coordenador de Normatização que fez bre-
ve relato dos procedimentos técnicos necessários, tais como consulta pública, análises das contribuições acolhidas entre outras providências 
que antecederam o envio da Normativa ao Conselho de Regulação para deliberação. O Coordenador Jurídico Magnus Caramori fazendo uso 
da palavra complementou esclarecendo alguns aspectos jurídicos e a abrangência da Normativa Interna nas atividades regulatórias da ARIS. 
O Conselheiro José Galvani Alberton fazendo uso da palavra destaca a importância de identificar parâmetros adequados para as medições de 
referências principalmente quando se refere a redução de perdas de água. O Conselheiro Pablo Heleno Sezerino no uso da palavra comenta 
dos cuidados a serem observados respeitando as características e peculiaridades dos sistemas de abastecimento de água para a correta 
definição de parâmetros e indicados. O Conselheiro Arcênio Patrício destaca que as perdas de água oneram em muito o custo do sistema e 
que reflete diretamente na fatura do usuário. Sanadas as dúvidas o presidente colocou em votação que restou aprovada por unanimidade. 
Em continuidade a pauta com relação aos Assuntos Gerais o Diretor de Regulação fazendo uso da palavra relata as atividades desenvolvidas 
em destaque o andamento do Projeto Acertar que já foram concluídos os cinco ciclos no Samae de Jaraguá do Sul, Samae de São Bento 
do Sul em fase conclusiva na Cia. Águas de Joinville e CASAN (segundo ciclo) desenvolvidos em conjunto com as demais Agências Regu-
ladoras AGIR e ARESC. Informou ainda, que o Plano de Trabalho aprovado para 2022 referente ao Projeto Acertar, prevê dar continuidade 
aos demais prestadores de serviços, priorizando alguns SAMAE’s, prestadores de serviços privados (concessões) e CASAN (terceiro ciclo já 
iniciado). O Diretor Administrativo e Finanças fazendo uso da palavra informa do andamento das contratações dos Engenheiros Sanitaristas 
que já estão desenvolvendo suas atividades nos escritórios de Joinville e Rio do Sul, e que o Edital para a realização do Concurso Público 
para Engenheiro Sanitarista está publicado e que as inscrições estão abertas e que as demais atividades da área estão sendo desenvolvidas 
dentro da mais perfeita ordem. Por fim, o Presidente Silvio José Martins Filho, comunica que a próxima reunião ficou agendada para o dia 
25/05/2022 às 8:30 horas. Agradeceu a participação de todos. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a reunião. E, para constar, 
lavro a presente ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho de Regulação, Conselheiro Silvio José Martins Filho e por mim subscrito, 
designado secretário.

Silvio José Martins Filho
Presidente

Luiz Aurélio de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças
(Secretário)

Cimvi

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - AUA
Publicação Nº 3870124

EDITAL DE PUBLICIDADE DE AUA Nº 124/2019
(2ª via – Alteração de Titularidade)
LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 665/2019 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que 
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, com prazo de validade de quarenta e 
oito meses, formulado pelo empreendimento IND USINAGEM DE PRECISÃO LTDA (anteriormente TORNEARIA BMS LTDA – 2º via de AuA 
emitida após pedido de transferência de titularidade nos autos principais), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 44.508.401/0001-22, 
para a atividade 12.80.00 - Serviço industrial de usinagem, soldas e semelhantes, situado à Rua Erechim, nº 332, Bairro Encano do Norte – 
Indaial/SC, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua 
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 
do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Indaial/SC, 15 de agosto de 2019.
Paulo Roberto Ledra
Município de Indaial
Decreto n° 907/2017 e n° 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE DE AUA Nº 497/2022
LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 468/2021 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que 
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE INDAIAL o pedido de concessão de AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, com prazo de validade de quarenta e 
oito meses, formulado pelo empreendimento LATOARIA E PINTURA VITAMIR, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 36.434.543/0001-64, 
para a atividade 71.00.00 - Serviços de reparação e manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos, com pintura, exceto manutenção 
de eletrodomésticos, situado à Rua Tifa Pausch, nº 875, Bairro Encano– Indaial/SC, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 06/86 do CONAMA; nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial/SC, 25 de abril de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Secretário de Urbanização e Meio Ambiente
Decreto n° 907/2017 e n° 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - LAI
Publicação Nº 3870167

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAI Nº 152/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO N° 307/2019 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que 
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, com prazo de 
vinte e quatro meses, formulado pelo empreendimento LOTEAMENTO RESIDENCIAL MÁRCIO FERRARI, pessoa física, inscrita no CPF sob 
nº 019.559.879-20, para a atividade de 71.11.00 – Parcelamento de solo urbano: Loteamento localizado em municípios da Zona Costeira, 
assim definidos pela legislação específica, ou em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano 
Diretor, de acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área ob-
jeto do parcelamento, que será exercida na Rua Veneza – Lado Par, s/nº, Bairro Centro, sendo que o processo de licenciamento se encontra 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 22 de abril de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria nº 187/2021

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - LAO
Publicação Nº 3870147

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO Nº 519/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 263/2018
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público 
que se foi deferido pelo Município de Pomerode o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO com prazo de validade de 
quarenta e oito meses, formulado pelo empreendedor TRANSPORTE E ATERROS BORCHARDT LTDA - BRITADOR, pessoa jurídica, inscrita 
no CNPJ sob n° 75.894.170/0001-66, para a atividade 10.20.00 - Beneficiamento de Minerais com Cominuição, que será exercida na Rua 
Ribeirão Gustmann, s/nº– Bairro Canudos, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departa-
mento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções 
nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Pomerode/SC, 11 de abril de 2022.
Município de Pomerode
Portaria n° 22.240/2017

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO Nº 516/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 713/2020
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público 
que se foi deferido pelo Município de Benedito Novo o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO com prazo de validade 
de quarenta e oito meses, formulado pelo empreendedor FUTURA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n° 
11.182.154/0001-68, para a atividade 34.11.06 - Produção de energia hidrelétrica através de centrais geradoras hidrelétricas de geração 
distribuída até 0,5 MW, sem formação de reservatório ou com aproveitamento de barramentos já consolidados, que será exercida na Rodovia 
Estadual SC 477 Km 161, s/nº– Bairro Baixo Santa Maria, sendo que o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto 
ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as 
Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
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Benedito Novo/SC, 11 de abril de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria nº 005/2018

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAO Nº 520/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 269/2021
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que 
se foi deferido pelo Município Indaial o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO com prazo de validade de quarenta e 
oito meses, formulado pelo empreendedor AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica, inscrita no 
CNPJ sob n° 01.973.067/0006-80, para a atividade 42.32.00 - Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em postos revendedores, postos 
flutuantes e instalações de sistema retalhista, que será exercida na Rodovia BR 470, nº 1.699, km 68 – Bairro Encano do Norte, sendo que 
o processo de licenciamento se encontra disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, 
Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Indaial/SC, 13 de abril de 2022.
Paulo Roberto Ledra
Secretário de Urbanização e Meio Ambiente
Decreto n° 907/2017 e Decreto n° 1811/2019

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - LAP
Publicação Nº 3870181

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LAP Nº 178/2021
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 114/2021 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público 
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE RODEIO o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, com prazo de validade de doze 
meses, formulado pelo empreendimento LOTEAMENTO GADOTTI III, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 34.868.366/0001-07, para a 
atividade de 71.11.00 - Parcelamento de solo urbano: Loteamento localizado em municípios da Zona Costeira, assim definidos pela legisla-
ção específica, ou em municípios onde se observe pelo menos uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor, de acordo com 
a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001; b) não exista sistema de coleta e tratamento de esgoto na área objeto do parcelamento, 
que será exercida na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.599, Bairro Centro - Rodeio/SC, sendo que o processo de licenciamento encontra-se 
disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa 
Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Rodeio, 20 de abril de 2022.
Chaiane Dellagiustina
Município de Rodeio
Portaria nº 10.361/2021

EDITAL DE PUBLICIDADE 2022 - TERRAPLANAGEM
Publicação Nº 3870156

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA TERRAPLANAGEM
Nº 100/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 713/2020 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que 
se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE TERRAPLANAGEM, com prazo de 
validade de seis meses, formulado pelo empreendimento FUTURA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 
11.182.154/0001-68, para a atividade de Terraplanagem a ser realizada no imóvel matriculado sob nº 5.994 e 6.404 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Timbó, visando a implantação da CGH Subida, que será exercida na Rua Emilio Blum, nº 131, Bairro Centro, do 
Município de Benedito Novo, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental 
do CIMVI na Rua Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do 
CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.
Benedito Novo, 11 de abril de 2022.
Danilo Boanerges Souza
Município de Benedito Novo
Portaria nº 005/2018

EDITAL DE PUBLICIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA TERRAPLANAGEM
Nº 102/2022
PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO Nº 307/2021 CIMVI
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita 
no CNPJ nº 03.111.139/0001-09, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público 
que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO o pedido de concessão de LICENÇA AMBIENTAL DE TERRAPLANAGEM, com 
prazo de validade de oito meses, formulado pelo empreendimento MÁRCIO FERRARI, pessoa física, inscrita no CPF sob nº 019.559.879-20, 
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para a atividade de Terraplanagem a ser realizada no imóvel matriculado sob nº 7.091 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Timbó, visando a implantação de loteamento residencial, que será exercida na Rua Lima, s/nº, Bairro Rio Lima, do Município de Doutor 
Pedrinho, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento Ambiental do CIMVI na Rua 
Tupiniquim, nº 1070, Bairro Araponguinhas em Timbó, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 
do CONSEMA/SC.
Doutor Pedrinho, 22 de abril de 2022.
Juliano Hinsching
Município de Doutor Pedrinho
Portaria nº 62/2021

CinCatarina

AC22CIN0028- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Publicação Nº 3869339

TERMO ADITIVO AC22CIN0028

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
INTERVENIENTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA
CONTRATADO: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

OBJETO:

A contratação de empresa especializada no gerenciamento da manutenção preditiva, preventiva e corretiva de veículos automotores 
e equipamentos, incluindo pneus, óleos lubrificantes e lavação, no modelo de AUTOGESTÃO, através do REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado, para uso dos Entes da Federação Consorciados ou Referendados 
ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades, em uma ampla rede credenciada de oficinas, autopeças ou concessionárias, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência que compõe o ANEXO I, parte integrante do Edital e deste Contrato.

PROCESSO: PAL Nº 3034/2021-e, Pregão, na Forma Eletrônica nº 0017/2021
CONTRATO: CT21CIN0012
DATA: 06/05/2021
VIGÊNCIA: 06/05/2021 a 05/05/2022

CONSIDERANDO que existe previsão legal (art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93), previsão no Contrato Administrativo supracitado (Cláusula 
Oitava), sem alteração do objeto contratado, sendo de interesse da Administração Pública a prorrogação;

CONSIDERANDO que os preços contratados permanecem vantajosos para a Administração Pública, compatíveis com o mercado, atendendo 
o princípio da economicidade;

CONSIDERANDO que a Contratada vem cumprindo suas obrigações, sem ter sofrido sanções administrativas por inexecuções contratuais 
durante a vigência;

CONSIDERANDO que a Contratada mantém regularidade fiscal, nos termos da Lei, tendo manifestado a concordância na prorrogação.

Art. 1º Fica alterada a vigência do contrato em epígrafe, presente na Cláusula Oitava, passando a vigorar até 31.12.2022.

Art. 2º Em razão do prazo de prorrogação de vigência do contrato, fica renovado o valor total inicial do contrato, para execução no período 
de vigência de 06 de Maio de 2022 a 31 de Dezembro de 2022.

Art. 3º Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo identificadas.

Florianópolis – SC, 02/ 05 / 2022.

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
TAISA MARSOLA SPADUZANO
Procuradora

Testemunhas:
1ª –
2ª –

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
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AC22CIN0029 - INOVEA TECNOLOGIA LTDA
Publicação Nº 3869718

TERMO ADITIVO AC22CIN0029

TRIGÉSIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA
CONTRATADO: INOVEA TECNOLOGIA LTDA

OBJETO:
Fornecimento de licença de uso de SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, para utili-
zação do Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, dos fornecedores, dos órgãos e ou entidades dos entes da 
federação consorciados e ou cooperados.

PROCESSO: PAL Nº 0027/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/2018.

CONTRATO/ ADITIVOS:

CT18CIM0009 / AC18CIM0051 / AC19CIM0033 / AC19CIM0034 / AC19CIM0036 / AC19CIM0037 / AC19CIM0039 
/ AC19CIN0043 / AC19CIN0044 / AC19CIN0046 / AC19CIN0061 / AC20CIN0001 / AC20CIN0004 / AC20CIN0008 / 
AC20CIN0021 / AC20CIN0024 / AC20CIN0033 / AC20CIN0039 / AC20CIN0048 / AC20CIN0051 / AC20CIN0061 / 
AC21CIN0005 / AC21CIN0008 / AC21CIN0010 / AC20CIN0015 / AC21CIN0022 / AC21CIN0025 / AC21CIN0032 / 
AC21CIN0037 / AC21CIN0043 / AC21CIN0049 / AC21CIN0057 / AC21CIN0065 / AC22CIN0004 / AC22CIN0009 / AC-
22CIN0015 / AC22CIN0023

DATA: 24.09.2018
VIGÊNCIA: 01.10.2018 a 30.09.2022

Art. 1º - Em conformidade com o item 9.6 e 9.7 do Termo de Referência do edital, devido à inclusão do município de Balneário Piçarras, 
Cunhataí, Imbituba e Itapiranga ao Programa de Licitações Compartilhadas do CINCATARINA e utilização do sistema de Controle Processo 
Administrativo Licitatório, altera-se o percentual de utilização de 59,0110% para 60,5617%.

Art. 2º - Em conformidade com o a alínea “e” da cláusula quinta e tendo em vista a escala de contratação de 60,5617% fica concedido o 
desconto progressivo de 15%, conforme quatro abaixo.

CÓDIGO MUNICÍPIO PERCENTUAL DE UTILIZA-
ÇÃO VALOR REAJUSTADO (R$) VALOR COM DESCONTO 

PROGRESSIVO (R$)
1 Abdon Batista 0,2240% 357,49 303,87
2 Abelardo Luz 0,3963% 632,48 537,61
3 Agrolândia 0,2929% 467,49 397,37
5 Água Doce 0,2584% 412,49 350,62
6 Águas de Chapecó 0,2240% 357,49 303,87
8 Águas Mornas 0,2240% 357,49 303,87
10 Alto Bela Vista 0,2240% 357,49 303,87
12 Angelina 0,2240% 357,49 303,87
13 Anita Garibaldi 0,2584% 412,49 350,62
14 Anitápolis 0,2240% 357,49 303,87
15 Antônio Carlos 0,2584% 412,49 350,62
16 Apiúna 0,2929% 467,49 397,37
17 Arabutã 0,2240% 357,49 303,87
21 Arroio Trinta 0,2240% 357,49 303,87
23 Ascurra 0,2240% 357,49 303,87
25 Aurora 0,2240% 357,49 303,87
27 Balneário Barra do Sul 0,2929% 467,49 397,37
29 Balneário Gaivota 0,2929% 467,49 397,37
30 Balneário Piçarras 0,4307% 687,48 584,36
37 Benedito Novo 0,2929% 467,49 397,37
38 Biguaçu 0,6720% 1.072,47 911,60
41 Bom Jardim da Serra 0,2240% 357,49 303,87
42 Bom Jesus 0,2240% 357,49 303,87
43 Bom Jesus do Oeste 0,2240% 357,49 303,87
44 Bom Retiro 0,2240% 357,49 303,87
46 Botuverá 0,2240% 357,49 303,87
48 Braço do Trombudo 0,2240% 357,49 303,87
49 Brunópolis 0,2240% 357,49 303,87
51 Caçador 0,7064% 1.127,47 958,35
52 Caibi 0,2240% 357,49 303,87
53 Calmon 0,2240% 357,49 303,87
54 Camboriú 0,7064% 1.127,47 958,35
55 Campo Alegre 0,2929% 467,49 397,37
58 Campos Novos 0,4997% 797,48 677,86
59 Canelinha 0,2929% 467,49 397,37
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61 Capão Alto 0,2240% 357,49 303,87
62 Capinzal 0,4307% 687,48 584,36
64 Catanduvas 0,2929% 467,49 397,37
66 Celso Ramos 0,2240% 357,49 303,87
67 Cerro Negro 0,2240% 357,49 303,87
70 Cocal do Sul 0,3618% 577,49 490,86
72 Cordilheira Alta 0,2240% 357,49 303,87
74 Coronel Martins 0,2240% 357,49 303,87
75 Correia Pinto 0,3274% 522,49 444,11
79 Cunhataí 0,2240% 357,49 303,87
80 Curitibanos 0,5341% 852,48 724,61
83 Dona Emma 0,2240% 357,49 303,87
84 Doutor Pedrinho 0,2240% 357,49 303,87
85 Entre Rios 0,2240% 357,49 303,87
87 Erval Velho 0,2240% 357,49 303,87
88 Faxinal dos Guedes 0,2929% 467,49 397,37
89 Flor do Sertão 0,2240% 357,49 303,87
91 Formosa do Sul 0,2240% 357,49 303,87
93 Fraiburgo 0,4997% 797,48 677,86
94 Frei Rogério 0,2240% 357,49 303,87
98 Gaspar 0,6720% 1.072,47 911,60
100 Grão Pará 0,2240% 357,49 303,87
104 Guaramirim 0,5341% 852,48 724,61
106 Guatambú 0,2240% 357,49 303,87
107 Herval d'Oeste 0,3963% 632,48 537,61
108 Ibiam 0,2240% 357,49 303,87
109 Ibicaré 0,2240% 357,49 303,87
110 Ibirama 0,3963% 632,48 537,61
111 Içara 0,6030% 962,48 818,10
113 Imaruí 0,2929% 467,49 397,37
114 Imbituba 0,5341% 852,48 724,61
115 Imbuia 0,2240% 357,49 303,87
117 Iomerê 0,2240% 357,49 303,87
118 Ipira 0,2240% 357,49 303,87
120 Ipuaçu 0,2584% 412,49 350,62
121 Ipumirim 0,2584% 412,49 350,62
123 Irani 0,2929% 467,49 397,37
125 Irineópolis 0,2929% 467,49 397,37
126 Itá 0,2584% 412,49 350,62
127 Itaiópolis 0,3963% 632,48 537,61
130 Itapiranga 0,3618% 577,49 490,86
131 Itapoá 0,4307% 687,48 584,36
132 Ituporanga 0,4307% 687,48 584,36
133 Jaborá 0,2240% 357,49 303,87
134 Jacinto Machado 0,2929% 467,49 397,37
135 Jaguaruna 0,3963% 632,48 537,61
136 Jaraguá do Sul 1,0682% 1.704,96 1.449,21
137 Jardinópolis 0,2240% 357,49 303,87
138 Joaçaba 0,4652% 742,48 631,11
140 José Boiteux 0,2240% 357,49 303,87
141 Jupiá 0,2240% 357,49 303,87
142 Lacerdópolis 0,2240% 357,49 303,87
143 Lages 1,0338% 1.649,96 1.402,46
145 Lajeado Grande 0,2240% 357,49 303,87
146 Laurentino 0,2240% 357,49 303,87
147 Lauro Muller 0,3274% 522,49 444,11
148 Lebon Régis 0,2929% 467,49 397,37
149 Leoberto Leal 0,2240% 357,49 303,87
150 Lindóia do Sul 0,2240% 357,49 303,87
151 Lontras 0,2929% 467,49 397,37
153 Luzerna 0,2240% 357,49 303,87
154 Macieira 0,2240% 357,49 303,87
155 Mafra 0,6030% 962,48 818,10
156 Major Gercino 0,2240% 357,49 303,87
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157 Major Vieira 0,2240% 357,49 303,87
160 Marema 0,2240% 357,49 303,87
161 Massaranduba 0,3618% 577,49 490,86
162 Matos Costa 0,2240% 357,49 303,87
164 Mirim Doce 0,2240% 357,49 303,87
165 Modelo 0,2240% 357,49 303,87
167 Monte Carlo 0,2584% 412,49 350,62
168 Monte Castelo 0,2584% 412,49 350,62
169 Morro da Fumaça 0,3963% 632,48 537,61
171 Navegantes 0,7581% 1.209,97 1.028,47
172 Nova Erechim 0,2240% 357,49 303,87
173 Nova Itaberaba 0,2240% 357,49 303,87
174 Nova Trento 0,3274% 522,49 444,11
177 Orleans 0,4307% 687,48 584,36
178 Otacílio Costa 0,3963% 632,48 537,61
179 Ouro 0,2240% 357,49 303,87
180 Ouro Verde 0,2240% 357,49 303,87
181 Paial 0,2240% 357,94 303,87
182 Painel 0,2240% 357,49 303,87
185 Palmeira 0,2240% 357,49 303,87
187 Papanduva 0,3963% 632,48 537,61
189 Passo de Torres 0,2584% 412,49 350,62
190 Passos Maia 0,2240% 357,49 303,87
191 Paulo Lopes 0,2240% 357,49 303,87
192 Pedras Grandes 0,2240% 357,49 303,87
194 Peritiba 0,2240% 357,49 303,87
196 Petrolândia 0,2240% 357,49 303,87
198 Pinheiro Preto 0,2240% 357,49 303,87
199 Piratuba 0,2584% 412,49 350,62
200 Planalto Alegre 0,2240% 357,49 303,87
203 Ponte Alta do Norte 0,2240% 357,49 303,87
204 Ponte Serrada 0,2929% 467,49 397,37
207 Pouso Redondo 0,3274% 522,49 444,11
208 Praia Grande 0,2240% 357,49 303,87
209 Presidente Castello Branco 0,2240% 357,49 303,87
210 Presidente Getúlio 0,3963% 632,48 537,61
211 Presidente Nereu 0,2240% 357,49 303,87
213 Quilombo 0,2584% 412,49 350,62
214 Rancho Queimado 0,2240% 357,49 303,87
215 Rio das Antas 0,2584% 412,49 350,62
216 Rio do Campo 0,2240% 357,49 303,87
217 Rio do Oeste 0,2240% 357,49 303,87
218 Rio do Sul 0,7236% 1.154,97 981,73
219 Rio dos Cedros 0,2929% 467,49 397,37
221 Rio Negrinho 0,5341% 852,48 724,61
222 Rio Rufino 0,2240% 357,49 303,87
224 Rodeio 0,2929% 467,49 397,37
225 Romelândia 0,2240% 357,49 303,87
226 Salete 0,2584% 412,49 350,62
228 Salto Veloso 0,2240% 357,49 303,87
229 Sangão 0,2929% 467,49 397,37
230 Santa Cecília 0,3274% 522,49 444,11
232 Santa Rosa de Lima 0,2240% 357,49 303,87
233 Santa Rosa do Sul 0,2240% 357,49 303,87
234 Santa Terezinha 0,2240% 357,49 303,87
235 Santa Terezinha do Progresso 0,2240% 357,49 303,87
237 Santo Amaro da Imperatriz 0,3963% 632,48 537,61
238 São Bento do Sul 0,7926% 1.264,97 1.075,22
239 São Bernardino 0,2240% 357,49 303,87
240 São Bonifácio 0,2240% 357,49 303,87
241 São Carlos 0,2929% 467,49 397,37
242 São Cristovão do Sul 0,2240% 357,49 303,87
243 São Domingos 0,2584% 412,49 350,62
245 São João Batista 0,4997% 797,48 677,86
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248 São João do Sul 0,2240% 357,49 303,87
252 São José do Cerrito 0,2584% 412,49 350,62
253 São Lourenço do Oeste 0,4307% 687,48 584,36
254 São Ludgero 0,2929% 467,49 397,37
258 São Pedro de Alcântara 0,2240% 357,49 303,87
260 Schroeder 0,3963% 632,48 537,61
261 Seara 0,3963% 632,48 537,61
262 Serra Alta 0,2240% 357,49 303,87
265 Sul Brasil 0,2240% 357,49 303,87
266 Taió 0,3963% 632,48 537,61
267 Tangará 0,2584% 412,49 350,62
272 Timbó Grande 0,2240% 357,49 303,87
273 Três Barras 0,3963% 632,48 537,61
274 Treviso 0,2584% 412,49 350,62
275 Treze de Maio 0,2240% 357,49 303,87
276 Treze Tílias 0,2584% 412,49 350,62
277 Trombudo Central 0,2584% 412,49 350,62
278 Tubarão 0,8098% 1.292,47 1.098,60
280 Turvo 0,2929% 467,49 397,37
281 União do Oeste 0,2240% 357,49 303,87
282 Urubici 0,2929% 467,49 397,37
283 Urupema 0,2240% 357,49 303,87
285 Vargeão 0,2240% 357,49 303,87
286 Vargem 0,2240% 357,49 303,87
287 Vargem Bonita 0,2584% 412,49 350,62
288 Vidal Ramos 0,2584% 412,49 350,62
289 Videira 0,6375% 1.017,47 864,85
290 Vitor Meireles 0,2240% 357,49 303,87
291 Witmarsum 0,2240% 357,49 303,87
292 Xanxerê 0,5686% 907,48 771,36
293 Xavantina 0,2240% 357,49 303,87
294 Xaxim 0,4652% 742,48 631,11
295 Zortéa 0,2240% 357,49 303,87
TOTAL: 60,5617% 96.660,07 82.161,06

Art. 3º - Fica alterado o valor do item 2 da tabela da cláusula primeira conforme abaixo a partir do mês de maio de 2022, considerando o 
desconto progressivo.

ITEM UNID. DESCRIÇÃO VALOR CONTRATADO 
R$ VALOR ALTERADO R$ VALOR COM DESCON-

TO PROGRESSIVO R$

2 Serv. Mensal Licença de Uso do 
Software 94.185,13 96.660,07 82.161,06

Art. 4º - Fica aditado ao contrato o valor de R$ 10.518,50 (Dez mil e quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos) correspondentes à 
diferença entre o valor contratado anteriormente e o valor alterado aplicado a partir de maio de 2022, considerando o desconto progressivo.

Art. 5º - Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições contratuais.

Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo identificadas.

Florianópolis (SC), 03 de maio de 2022.
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA
Elói Rönnau
Diretor Executivo
CONTRATANTE

INOVEA TECNOLOGIA LTDA
Roberto Pires Helt
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº

ASSESSORIA JURÍDICA:
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CiS/amarp

BORTOLI E MARQUES LTDA (CAÇADOR)- 3º ADITIVO
Publicação Nº 3870596

 

CISAMARP 
                          Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe 

                                  
 http://www.cisamarp.sc.gov.br         cisamarp@cisamarp.sc.gov.br 

Avenida Manoel Roque, 99, térreo, Bairro Alvorada, CEP 89562-036 – Videira/SC.  
Fone: (49) 3531-1653  

 

 
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 238/2021 

 
Pelo presente instrumento de Aditivo, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO 
VALE DO RIO DO PEIXE – CISAMARP, Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ nº 11.023.771/0001-10, com sede à Rua Manoel Roque nº 99 Térreo - Alvorada, 
Videira/SC, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Wilson Ribeiro Cardoso Junior e de outro lado 
BORTOLI E MARQUES LTDA (CAÇADOR), inscrita no CNPJ nº 41.424.603/0001-06, situada na Rua Anita 
Garibaldi, nº 500, sala 01, Centro de Caçador/SC, neste ato representada pelas suas representantes legais, 
Sras. Mariana Marques Cruz e Gabriela Sosnitzki Eletério Rosa Bortoli, considerando a concordância e o 
interesse das partes, resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato de Prestação de Serviço 238/2021, 
conforme as Cláusulas a seguir especificadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
A lista de procedimentos da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Prestação de Serviço, passa a 

conter em sua relação o(s) seguinte(s) procedimento(s): 
 

PROCEDIMENTO CODIGO SUS VALOR CIS 
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO ARTERIAL OU VENOSO 
DE MEMBRO SUPERIOR OU INFERIOR (UNILATERAL) 

1080301317 R$ 200,00 

ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO ARTERIAL OU VENOSO 
DE MEMBROS SUPERIORES OU INFERIORES (BILATERAL) 

1080301377 R$ 350,00 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
O presente aditivo terá vigência a partir de sua assinatura, condicionada sua validade à 

publicação no DOM/SC. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Para todos os fins de direito, excetuada a modificação constante da condição acima aditada, 

ficam ratificadas todas as demais disposições do Contrato de prestação de serviços 238/2021, firmado 
entre as partes. 

 
E, por estarem justos e acertados, assinam o presente. 
 

 
Videira, 03 de maio de 2022. 

 
 

 
_______________________________                                        ____________________________ 
          Wilson Ribeiro Cardoso Junior                               Mariana Marques Cruz e/ou Gabriela S.  E. R. Bortoli 
                Presidente CISAMARP                                                                          Representante Legal 
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CiS/amureS

ATA DA 34ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE – CISAMURES NO ANO DE 2022

Publicação Nº 3868064

ATA DA 34ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMURES 
NO ANO DE 2022.

No dia vinte e nove do mês de abril de dois mil e vinte e dois, estiveram reunidos nas dependências do CISAMURES, a Comissão de Licitação 
e Credenciamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, composta por Denise Regina Alves, Presidente da Comissão e membros formado 
pelas senhoras Camilla Coriander de Souza Alves, Cristina de Oliveira e pelo senhor Bruno de Souza Pereira. Foram analisadas as docu-
mentações recebidas através da plataforma eletrônica do CISAMURES sob o n° de protocolo: 415/2022 para credenciamento da seguinte 
empresa: OLIVEIRA & AGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA. Após análise e conferência dos documentos exigidos segundo os itens 5.1 
e 5.2 do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 03/2022 e Edital de Credenciamento n° 02/2022, a empresa OLIVEIRA & AGUSTINI 
SERVICOS MEDICOS LTDA, foi considerada habilitada, eis que apresentou documentação exigida no edital de credenciamento. Encerrado o 
processo de habilitação da empresa citada, procedeu-se os termos ulteriores para publicação no Diário Oficial dos Municípios-SC. Estiveram 
presentes: Denise Regina Alves – Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento; Bruno de Souza, Camilla Coriander de Souza 
Alves e Cristina de Oliveira. (membros).

DENISE REGINA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento CISAMURES

BRUNO DE SOUZA PEREIRA
Membro CISAMURES

CAMILLA CORIANDER DE SOUZA ALVES
Membro CISAMURES

CRISTINA DE OLIVEIRA
Membro CISAMURES

ATA DA 35ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE – CISAMURES NO ANO DE 2022

Publicação Nº 3869009

ATA DA 35ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CISAMURES 
NO ANO DE 2022.

No dia dois do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, estiveram reunidos nas dependências do CISAMURES, a Comissão de Licitação e 
Credenciamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde, composta por Denise Regina Alves, Presidente da Comissão e membros formado 
pela senhora Cristina de Oliveira e pelo senhor Bruno de Souza Pereira. Foram analisadas as documentações recebidas através da platafor-
ma eletrônica do CISAMURES sob o n° de protocolo: 413/2022 para credenciamento da seguinte empresa: KOECHE E CECHINEL CLINICA 
MEDICA LTDA. Após análise e conferência dos documentos exigidos segundo os itens 5.1 e 5.2 do Processo de Inexigibilidade de Licitação 
n° 03/2022 e Edital de Credenciamento n° 02/2022, a empresa KOECHE E CECHINEL CLINICA MEDICA LTDA foi considerada habilitada, eis 
que apresentou documentação exigida no edital de credenciamento. Encerrado o processo de habilitação da empresa citada, procedeu-se os 
termos ulteriores para publicação no Diário Oficial dos Municípios-SC. Estiveram presentes: Denise Regina Alves – Presidente da Comissão 
de Licitação e Credenciamento; Bruno de Souza e Cristina de Oliveira. (membros).

DENISE REGINA ALVES
Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento CISAMURES

BRUNO DE SOUZA PEREIRA
Membro CISAMURES

CRISTINA DE OLIVEIRA
Membro CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 34/2022
Publicação Nº 3868903

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 34/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA a empresa credenciada, SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.377.047/0001-65, habilitada pelo 
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edital de credenciamento n° 01/2022 e 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da 
convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 35/2022
Publicação Nº 3868918

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 35/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA a empresa credenciada, SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.377.047/0001-65, habilitada pelo 
edital de credenciamento n° 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 37/2022
Publicação Nº 3868945

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 37/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA a empresa credenciada, ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO PLANALTO SERRANO inscrita no CNPJ nº 
01.515.579/0001-98, habilitada pelo edital de credenciamento n° 01/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias 
úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES
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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 38/2022
Publicação Nº 3868955

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 38/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA a credenciada, BETÂNIA DE OLIVEIRA TELLES, inscrita no CPF nº 021.XXX.XXX-80, habilitada pelo edital de creden-
ciamento n° 01/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 39/2022
Publicação Nº 3868963

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 39/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA a credenciada, BETÂNIA DE OLIVEIRA TELLES, inscrita no CPF nº 021.XXX.XXX-80, habilitada pelo edital de creden-
ciamento n° 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 42/2022
Publicação Nº 3868988

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO N° 42/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, tor-
na público que, CONVOCA a empresa credenciada, MHR CENTER CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA inscrita no CNPJ nº 
44.703.736/0001-00, habilitada pelo edital de credenciamento n° 01/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias 
úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.
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A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 36/2022
Publicação Nº 3868931

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 36/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA, a empresa credenciada, R & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 28.268.115/0001-80, habilitada pelo 
edital de credenciamento n° 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 40/2022
Publicação Nº 3868972

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 40/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna pú-
blico que, CONVOCA, a empresa credenciada, CLINIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 22.916.349/0001-00, habilitada pelo 
edital de credenciamento n° 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 41/2022
Publicação Nº 3868980

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 41/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, inscrito no CNPJ/MF nº 07.383.800/0001-88, torna 
público que, CONVOCA, a empresa credenciada, SRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 30.782.877/0001-42, habilitada pelo 
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edital de credenciamento n° 02/2022, para proceder à assinatura do contrato no prazo de cinco dias úteis contados da data da convocação.

A assinatura do contrato pode ser realizada presencialmente na sede do CISAMURES ou através de assinatura eletrônica devendo ser en-
viada para o endereço de e-mail guilherme@cisamures.sc.gov.br.

O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela credenciada con-
vocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CISAMURES.

A recusa injustificada da assinatura do contrato poderá acarretar nas sanções cabíveis, conforme legislação em vigor.

Lages, 03 de maio de 2022

GUILHERME RANGEL BIANCHINI
Gerente de Contratos e Licitação CISAMURES

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022
Publicação Nº 3869263

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2022

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMURES e a empresa SRS SER-
VIÇOS MÉDICOS LTDA.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, pessoa jurídica de direito público, com sede na rua 
Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC, CEP: 88.502-230, inscrito no CNPJ sob o n° 07.383.800/0001-88, neste ato repre-
sentado por sua Diretora Executiva, a Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES no uso de suas atribuições designada pela portaria n° 10/2020, 
inscrita no CPF nº 019.XXX.XXX-71, doravante denominado “Contratante” e de outro lado, a empresa SRS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 30.782.877/0001-42, neste ato representada pela Sra. SANDRA DEMOLINER, inscrita no 
CPF n° 029.XXX.XXX-02, doravante denominado "Contratada", tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
nos termos do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 03/2022 e Processo Administrativo n° 517/2022, na melhor forma de direito e 
de acordo com a Lei n° 14.133/21 e alterações, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições 
constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato visa a contratação dos serviços elencados na cláusula 3.1 deste instrumento, para o atendimento dos 
usuários de saúde dos municípios consorciados do CISAMURES, conforme requerimento de credenciamento e edital de credenciamento n° 
02/2022 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

2.1. A vigência do presente contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.

2.2. O contrato poderá ter a sua duração prorrogada, por ato do CISAMURES, mediante termo aditivo, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) 
meses, nos termos do art. 106 da Lei n° 14.133/21.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E QUANTITATIVOS

3.1. O presente contrato tem como valor total estimado o seguinte:

Descrição do Serviço Qtd Mês Qtd Total Valor Unit. Valor Total

CONSULTA MÉDICA EM GASTROENTEROLOGIA 20 240 R$ 80,00 R$ 19.200,00

TOTAL 20 240 - R$ 19.200,00

3.2. Por se tratar de uma quantidade estimada não está o CISAMURES obrigado a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no presente 
contrato.

3.3. Se a CONTRATADA atingir o valor estimado estabelecido no item 3.1, a suplementação é permitida a fim de atender as necessidades 
do CISAMURES, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS DADOS DA CONTRATADA E LOCAL DE ATENDIMENTO

4.1. O local de realização dos serviços será na sede do CISAMURES.

4.2. Dos dados básicos da contratada:
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Responsável Legal Sandra Demoliner

Telefone (49) 3021-7519

E-mail adm@prccont.com.br

Município/Estado Lages/SC

Endereço Rua Germano Magaldi, n° 73, Centro, Cep 88.509-020

Celular/Whats (48) 98846-6515

CLÁUSULA QUINTA - DOS PROFISSIONAIS QUE EXECUTARÃO OS SERVIÇOS

5.1. O (s) profissional (ais) que executará (ão) o (s) serviço (s) são os seguintes:

Profissional Conselho Especialidade

Renan Schumacher Ost CRM/SC 21994 Gastroenterologia

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE

6.1. O pagamento será realizado mensalmente, mediante apuração e comprovação dos serviços que foram prestados, respeitando o cro-
nograma de faturamento e pagamento emitido pelo setor de faturamento que será enviado a contratada após a assinatura do contrato.

6.2. A comprovação da realização dos serviços se dará mediante a inserção das autorizações no sistema disponibilizado pelo CISAMURES 
bem como a apresentação de relatório constando o nome do paciente, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações 
para execução dos serviços emitidos pelo CISAMURES e assinadas pelo funcionário responsável.

6.3. A vigência das autorizações do CISAMURES será de 03 (três) meses, contados a partir da data de realização do serviço, perdendo sua 
validade após este período em caso de não entrega ao setor de faturamento.

6.4. Na situação de glosa das autorizações, a CONTRATADA deverá retirar a autorização no setor de faturamento e deverá realizar as cor-
reções necessárias para reapresentação ao CISAMURES conforme o prazo estabelecido no item 6.3.

6.5. O reajuste anual do contrato observará o índice IPCA e somente será efetuado após aprovação do conselho de prefeitos do CISAMURES.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento ao credenciado/contratado em função dos serviços prestados de acordo com os valores estimados constantes no 
presente contrato.

7.2. Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados.

7.3. Fiscalizar o cumprimento das disposições do Edital de Credenciamento e a execução do presente contrato, bem como esclarecer even-
tuais dúvidas.

7.4. Fornecer as autorizações para execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Cumprir com as cláusulas do presente contrato.

8.2. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços.

8.3. Justificar ao CONTRATANTE, ao paciente ou seu responsável, sempre que solicitado e por escrito, as razões técnicas alegadas quando 
da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto no contrato.

8.4. Manter o ambiente de atendimento dos pacientes em perfeito estado de conservação, higiene e funcionamento.

8.5. Notificar o CONTRATANTE de eventual alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria, 
contrato ou estatuto, enviando ao CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia da 
Certidão da junta comercial ou do cartório de registro de pessoas jurídicas.

8.6. Apresentar a fatura/nota fiscal da forma que for solicitada pelo CONTRATANTE.
8.7. Fornecer ao CONTRATANTE as informações sobre os procedimentos realizados nos pacientes.

8.8. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem quantitativa e qualitativamente o atendimento do objeto 
deste contrato.

8.9. Manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, inclusive quanto aos profissionais pertencentes 
ao quadro da CONTRATADA que executarão o objeto ora contratado.
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8.10. Submeter se à regulação instituída pelo gestor da área da saúde, quando houver.

8.11. Submeter-se a todos os controles de prestação de serviços determinados pelo CONTRATANTE, seja de auditoria, controle, avaliação 
ou outros assemelhados.

8.12. Garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no exercício de seu poder de fiscalização.

8.13. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE eventual mudança de endereço, para que seja analisada a conveniência de manter os 
serviços ora contratados, podendo o CONTRATANTE rever as condições do contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente, sem 
que disso lhe resulte ônus.

8.14. Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer irregularidade referente ao serviço contratado.

8.15. A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente/usuário ou seu acompanhante quaisquer valores pelos serviços prestados nos termos 
deste contrato.

8.16. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante em razão da execução 
deste contrato, independentemente da espécie de vínculo existente entre o profissional que realizou a cobrança e CONTRATADA.

CLAÚSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária n° 8 - 3.3.90.00.00.00.00.00.02.0078, Fonte 
de Recurso: Vinculado.

9.1.1. A dotação orçamentária que consta no item 9.1 deste instrumento, é proveniente da Emenda Parlamentar, da Deputada Carmen 
Zanotto, conforme quadro abaixo:

N° Proposta N° Recurso Valor do recurso
36000400085202100 0.1.38.0490.4601 R$ 253.613,00
36000378804202100 0.1.38.0490.4602 R$ 1.505.000,00
36000313972202000 0.1.38.0490.0000 R$ 430.000,00
36000283240201900 0.1.38.0490.0000 R$ 65.000,00
TOTAL R$ 2.253.613,00

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONTRATADA

10.1. A prestação dos serviços ora contratada não implica vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA, 
nem com a própria CONTRATADA no caso de empresa individual ou pessoa física, tampouco exclusividade de colaboração entre as partes 
contratantes.

10.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos 
os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício ou prestação de serviços autônomos, cujos ônus e obri-
gações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para quaisquer de seus municípios integrantes.

10.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar quantos prestadores julgar necessários para atendimento da demanda dos muni-
cípios consorciados.

10.5. A CONTRATADA não terá direito adquirido à realização de quaisquer quantitativos físicos e financeiros mínimos mensais.

10.6. O encaminhamento do paciente a outro prestador de serviços conforme exposto nesta Cláusula, não dará direito ao prestador de 
serviços ora contratado a cobrar do CONTRATANTE qualquer forma de ressarcimento.

10.7. A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos causados ao paciente e a terceiros a eles vinculados decorrentes de ato ou omissão 
voluntária, negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, bem como pelas obrigações 
e indenizações decorrentes desses danos.

10.8. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste contrato pelos órgãos competentes do CONTRATANTE ou servidor designado 
não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. Além das hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/21, são motivos para rescisão do presente contrato o não cumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas e condições, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento.

11.2. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação antes 
mencionada.
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11.3. A rescisão contratual solicitada pela CONTRATADA deverá ser encaminhada com antecedência de trinta (30) dias.

11.4. No caso de rescisão contratual administrativa, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à população, a 
critério do CONTRATANTE, será observado o prazo de trinta (30) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA não prestar 
os serviços de acordo com as disposições deste contrato, poderá ser aplicada alguma das penalidades deste instrumento.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como para definir procedimentos e normas decor-
rentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos do Edital de Credenciamento n° 02/2022, e em especial, os 
Documentos de Habilitação da CONTRATADA.

12.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis da Lei n° 14.133/2021.

12.3. Toda a documentação apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE quando de sua habilitação poderá, a qualquer momento, ser 
solicitada pelo CONTRATANTE para fins de averiguação de sua regularidade. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar ao CONTRATANTE 
a qualquer tempo todas as informações, certidões negativas, alvarás e demais documentos que este lhe solicitar.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO

13.1. Constituem motivo para o descredenciamento:

• Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou para promover a atualização dos documentos de habilitação e de regula-
ridade fiscal;
• Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do credenciado;
• Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
• As hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/21;
• Interesse manifesto de descredenciamento, mediante solicitação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13.2. A decisão de descredenciamento ou suspensão do credenciamento, que deverá ser devidamente motivada pelo CISAMURES, será 
precedida da concessão do prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa, como garantia do direito ao contraditório e a ampla defesa. O pedido 
expresso de reconsideração do descredenciamento, apresentado em prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da aplicação da sanção, 
será avaliado pelo CISAMURES e decidido no prazo de 05 (cinco) dias úteis

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as penalidades 
do art. 156 da Lei n° 14.133/21 bem como outros dispositivos aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS

15.1. A CONTRATADA deverá observar o disposto na Lei n° 13.709/2018 conforme segue:

15.1.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vi-
gente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n° 
13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados 
dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.

15.1.2. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da CONTRATANTE e em conformidade com estas 
cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal 
este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

15.1.3. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade 
e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados 
contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

15.1.4. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais 
não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.

15.1.5. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a 
confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou 
terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com 
a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exce-
ção da prestação de serviços à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação 
à proteção de dados.

15.1.6. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer 
direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que 
contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.
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15.1.7. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar 
previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

15.1.8. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de qualquer não cumprimento (ainda 
que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou terceiros autorizados 
ou qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

15.1.9. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo 
ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do des-
cumprimento pela CONTRATADA de qualquer dos dispositivos previstos nesta cláusula quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1. A fiscalização do contrato será realizada pelos servidores do CISAMURES conforme estabelece a Resolução n° 03/2020 - CISAMURES 
nos termos do Art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES/SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente contrato.

E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta-se em 02 (duas) vias de igual teor e assinado na 
presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages, SC, 03 de maio de 2022.

Beatriz Bleyer Rodrigues   Sandra Demoliner
Diretora Executiva CISAMURES  Responsável Legal

Testemunhas

EXTRATO DE COMPRA N° 24/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 529/2022
Publicação Nº 3868080

EXTRATO DE COMPRA N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 529/2022.

Compra referente ao processo administrativo: N° 529/2022.
Objeto da compra:
- Garrafa térmica 1,8 litros – 05 unidade;

Contratada: R.S VAREJO EIREL;
CNPJ: 31.322.368/0001-08;
Valor da compra: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).
Prazo de Entrega/Execução: Imediata.
Fundamentação Legal: Lei 14.133/21.

Lages, SC, 12 de abril de 2022.

João Marcos Gonsalves
Gerente de Atendimento

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 30/2022 – CISAMURES
Publicação Nº 3868059

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 30/2022 – CISAMURES

A Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, em cumprimento a ratificação procedida pela Diretora Executiva do CISAMURES, 
pela emissão da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Empresa: OLIVEIRA & AGUSTINI SER-
VICOS MEDICOS LTDA. Objeto: Consulta médica em endocrinologia adulto e pediatria, conforme requerimento de credenciamento. Valor: 
valor estimado em R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), respeitando a tabela de valores atual do CISAMURES que 
consta no anexo I do edital de credenciamento 02/2022 e suas alterações. Período de duração: 29 de Abril de 2022 até 29 de Abril de 2023, 
com possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Fundamentação Legal: Art. 74 e art 79, da Lei 14.133/21. 
Lages, 03 de Maio de 2022. Denise Regina Alves, Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 31/2022 – CISAMURES
Publicação Nº 3869016

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 31/2022 – CISAMURES

A Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, em cumprimento a ratificação procedida pela Diretora Executiva do CISAMURES, 
pela emissão da DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato. Empresa: KOECHE E CECHINEL CLINI-
CA MEDICA LTDA Objeto: Consulta médica em cardiologia + eletrocardiograma + laudo, conforme requerimento de credenciamento. Valor: 
valor estimado em R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), respeitando a tabela de valores atual do CISAMURES que consta 
no anexo I do edital de credenciamento 02/2022 e suas alterações. Período de duração: 03 de Maio de 2022 até 03 de Maio de 2023, com 
possibilidade de prorrogação pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Fundamentação Legal: Art. 74 e art 79, da Lei 14.133/21. Lages, 
03 de Maio de 2022. Denise Regina Alves, Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento.

OFICIO Nº 16/2022 - CIR
Publicação Nº 3869041

Ofício N° 16/2022

Lages, SC, 02 de Maio de 2022

Ao Sr. Claiton Camargo da Silva
Coordenador Regional da CIR
Secretário Municipal de Saúde de Lages

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, solicitar inclusão em pauta e convocação para Reunião de CIR, do assunto - Delibe-
ração acerca dos recursos que serão transferidos via ALESC para o ano 2022.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva CISAMURES

Erlon Tancredo Costa
Presidente do CISAMURES
Prefeito de Rio Rufino

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022 
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3869022

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, no uso de atribuições legais e considerando o que consta deste Processo Admi-
nistrativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no art. 74 e art. 79, da Lei nº 14.133/21, 
suas alterações posteriores para Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas da área de saúde, para a prestação de serviços, compreen-
dendo procedimentos, exames e consultas especializadas, conforme segue: Consulta médica em cardiologia + eletrocardiograma + laudo, 
conforme requerimento de credenciamento.

Contratada – KOECHE E CECHINEL CLINICA MEDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.813.762/0001-40, com 
endereço à Rua Josefina Amorim nº 628, Lages/SC, CEP: 88.508-130.

Valor do Contrato – Valor estimado do contrato será conforme o que segue, respeitando a tabela de valores atual do CISAMURES que consta 
no anexo I do edital de credenciamento 02/2022 e suas alterações:

Descrição do Serviço Qtd Anual Valor Unit. Valor Total

CONSULTA EM CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA + LAUDO 1.440 R$ 100,00 R$ 144.000,00

TOTAL 1.440 R$ 144.000,00

Assim, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, com suas alterações posteriores, vimos comunicar a Autoridade Competente do CISAMURES 
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da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Lages, 03 de Maio de 2022.

Denise Regina Alves
Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022 
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 3868063

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento, no uso de atribuições legais e considerando o que consta deste Processo Adminis-
trativo, vem emitir a presente declaração de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, fundamentada no art. 74 e art. 79, da Lei nº 14.133/21, suas 
alterações posteriores para Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas da área de saúde, para a prestação de serviços, compreendendo 
procedimentos, exames e consultas especializadas, conforme segue: Consulta médica em endocrinologia adulto e pediatria, conforme re-
querimento de credenciamento.

Contratada – OLIVEIRA & AGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 33.631.868/0001-49, 
com endereço à Rua Governador Jorge Lacerda nº 135, Lages/SC, CEP: 88.501-120.

Valor do Contrato – Valor estimado do contrato será conforme o que segue, respeitando a tabela de valores atual do CISAMURES que consta 
no anexo I do edital de credenciamento 01/2022 e suas alterações:

Descrição do Serviço Qtd Anual Valor Unit. Valor Total

CONSULTA MÉDICA EM ENDOCRINOLOGIA ADULTO E PEDIATRIA 2880 R$ 80,00 R$ 230.400,00

TOTAL 2880 R$ 230.400,00

Assim, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, com suas alterações posteriores, vimos comunicar a Autoridade Competente do CISAMURES 
da presente declaração, para que proceda, se de acordo, a devida ratificação.

Lages, 29 de Abril de 2022.

Denise Regina Alves
Presidente da Comissão de Licitação e Credenciamento

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Publicação Nº 3869014

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Diretora Executiva do CISAMURES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, com suas alterações 
e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n° 03/2022 – CISAMURES, RATIFICA a 
declaração de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa KOECHE E CECHINEL CLINICA MEDICA LTDA, para prestação de 
serviços de Consulta médica em cardiologia + eletrocardiograma + laudo, conforme requerimento de credenciamento, no valor estimado de 
R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), conforme tabela de valores atual do CISAMURES que consta no anexo I do edital de 
credenciamento 02/2022 e suas alterações, no período de 03 de Maio de 2022 até 03 de Maio de 2023 ficando autorizada a prorrogação na 
forma do art. 106 da Lei 14.133/21, observado o limite máximo de 60 meses, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Lages, 03 de Maio de 2022.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva CISAMURES
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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Publicação Nº 3868061

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 517/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Diretora Executiva do CISAMURES, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, com suas alterações 
e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação n° 03/2022 – CISAMURES, RATIFICA a 
declaração de Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa OLIVEIRA & AGUSTINI SERVICOS MEDICOS LTDA, para prestação 
de serviços de Consulta médica em endocrinologia adulto e pediatria, conforme requerimento de credenciamento, no valor estimado de R$ 
230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais), conforme tabela de valores atual do CISAMURES que consta no anexo I do edital de 
credenciamento 02/2022 e suas alterações, no período de 29 de Abril de 2022 até 29 de Abril de 2023 ficando autorizada a prorrogação na 
forma do art. 106 da Lei 14.133/21, observado o limite máximo de 60 meses, determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Lages, 02 de Maio de 2022.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva CISAMURES

CiS/amvi

DELIBERAÇÃO CIR N° 18/2022
Publicação Nº 3870782

DELIBERAÇÃO Nº 18, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre o Fluxo de envio de documentos dos Hospitais da região da AMVE que aderirem a Política Hospitalar Catarinense.

A Comissão Intergestores Regional do Médio Vale do Itajaí - CIR, em reunião extraordinária no dia 28 de abril de 2022, no uso de suas 
atribuições, e considerando as orientações da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina:

RESOLVE:
Art. 1º. Dispor sobre o fluxo de documentos à Comissão Intergestores Regional do Médio Vale do Itajaí – CIR para análise e aprovação, dos 
Hospitais que aderirem a Política Hospitalar Catarinense (PHC).
Art. 2º. Neste momento deverá ser encaminhado o Plano de Trabalho, em consonância com o sistema próprio de convênio do estado de SC 
e o termo de adesão das cirurgias eletivas e acompanhados com os seguintes documentos:
I. aprovação do gestor municipal;
II. aprovação do conselho municipal de saúde.
Art. 3º. Preenchidos os requisitos do artigo anterior, a Presidente da Comissão Intergestores Regional do Médio Vale do Itajaí – CIR apro-
vará “ad referendum” a adesão, que posteriormente serão avaliados em conjunto com a Câmara Técnica de Gestão, Controle, Avaliação e 
Regulação da CIR, o qual deverá estar de acordo com as necessidades da região, o qual poderão ser solicitados ajustes posteriormente;
§1º É permitida a complementação da documentação no prazo de 02 (dois) dias, contados da data da comunicação ao emitente, nos casos 
de pedidos em desacordo com a forma prevista nesta Deliberação.
§2º O Plano Operativo Anual, deverá ser realizado por cada Gestor do serviço, e deverá ser encaminhado a este Colegiado posteriormente, 
de acordo com Deliberação de CIB vigente e/ou prazo estipulado pela Secretaria de Estado da Saúde;
§3º Os pedidos sem complementação serão devolvidos pela Presidente da Comissão Intergestores Regional do Médio Vale do Itajaí – CIR.
Art. 4º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 28 de abril de 2022.

[assinado eletronicamente]
LÍGIA HOEPFNER

DELIBERAÇÃO CIR N° 19/2022
Publicação Nº 3870785

DELIBERAÇÃO Nº. 19, DE 30 DE ABRIL DE 2022
Aprova a adesão do Hospital Misericórdia a Política Hospitalar Catarinense.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) do Médio Vale do Itajaí, composta pelos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 
Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, no uso de suas 
atribuições, em reunião extraordinária no dia 28 de abril de 2022; e considerando:
1. O Ofício nº 256/2022/SEMUS subscrito pela Secretaria de Saúde de Blumenau, se manifestando favorável a adesão do Hospital Miseri-
córdia, de Blumenau à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
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2. O Ofício nº 031/2022/HMVI subscrito pelo Hospital Misericórdica, solicitando a adesão a Política Hospitalar Catarinense.
3. A apresentação do Plano de Trabalho e do Termo de Compromisso do Hospital Misericórdia.
4. O Ofício 026/2022/CMS subscrito pelo Conselho Municipal de Saúde de Blumenau, aprovando o Plano de Trabalho do Hospital Misericór-
dia.

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar “ad referendum” a adesão do Hospital Misericórdia no município de Blumenau, à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
Paragrafo único: Fica aprovada a adesão na Política Hospitalar Catarinense.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 30 de abril de 2022.

[assinado eletronicamente]
LÍGIA HOEPFNER
Coordenadora

DELIBERAÇÃO CIR N° 20/2022
Publicação Nº 3870786

DELIBERAÇÃO Nº. 20, DE 30 DE ABRIL DE 2022
Aprova a adesão do Hospital Santa Isabel a Política Hospitalar Catarinense.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) do Médio Vale do Itajaí, composta pelos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 
Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, no uso de suas 
atribuições, em reunião extraordinária no dia 28 de abril de 2022; e considerando:
1. O Ofício nº 267/2022/SEMUS subscrito pela Secretaria de Saúde de Blumenau, se manifestando favorável a adesão do Hospital Santa 
Isabel, de Blumenau à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
2. O Ofício nº 036/2022 subscrito pelo Hospital Santa Isabel, solicitando a adesão a Política Hospitalar Catarinense.
3. A apresentação do Plano de Trabalho e do Termo de Compromisso do Hospital Santa Isabel.
4. O Ofício 028/2022/CMS subscrito pelo Conselho Municipal de Saúde de Blumenau, aprovando o Plano de Trabalho do Hospital Misericór-
dia.

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar “ad referendum” a adesão do Hospital Santa Isabel, no município de Blumenau, à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
Paragrafo único: Fica aprovada a adesão na Política Hospitalar Catarinense.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 30 de abril de 2022.

[assinado eletronicamente]
LÍGIA HOEPFNER
Coordenadora

DELIBERAÇÃO CIR N° 23/2022
Publicação Nº 3870788

DELIBERAÇÃO Nº. 23, DE 30 DE ABRIL DE 2022
Aprova a adesão do Hospital Santo Antonio a Política Hospitalar Catarinense.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) do Médio Vale do Itajaí, composta pelos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 
Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, no uso de suas 
atribuições, em reunião extraordinária no dia 28 de abril de 2022; e considerando:
1. O Ofício nº 266/2022/SEMUS subscrito pela Secretaria de Saúde de Blumenau, se manifestando favorável a adesão do Hospital Santo 
Antonio, de Blumenau à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
2. O Ofício nº 014/2022/HSA subscrito pelo Hospital Santo Antonio, solicitando a adesão a Política Hospitalar Catarinense.
3. A apresentação do Plano de Trabalho e do Termo de Compromisso Hospital Santo Antonio.
4. O Ofício 027/2022/CMS subscrito pelo Conselho Municipal de Saúde de Blumenau, aprovando o Plano de Trabalho do Hospital Santo 
Antonio.

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar “ad referendum” a adesão do Hospital Santo Antonio, no município de Blumenau, à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
Paragrafo único: Fica aprovada a adesão na Política Hospitalar Catarinense.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 30 de abril de 2022.

[assinado eletronicamente]
LÍGIA HOEPFNER
Coordenadora
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DELIBERAÇÃO CIR N° 24/2022
Publicação Nº 3870789

DELIBERAÇÃO Nº. 24, DE 30 DE ABRIL DE 2022
Aprova a adesão do Hospital Beatriz Ramos a Política Hospitalar Catarinense.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) do Médio Vale do Itajaí, composta pelos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 
Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó, no uso de suas 
atribuições, em reunião extraordinária no dia 28 de abril de 2022; e considerando:
1. O Ofício nº 068/2022/FMS subscrito pelo Fundo Municipal de Saúde de Indaial, se manifestando favorável a adesão do Hospital Beatriz 
Ramos, de Indaial à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
2. O Ofício nº 050/2022/HBR subscrito pelo Hospital Beatriz Ramos, solicitando a adesão a Política Hospitalar Catarinense.
3. A apresentação do Plano de Trabalho e do Termo de Compromisso Hospital Beatriz Ramos.
4. A Resolução “ad referendum” 012/2022/CMS subscrito pelo Conselho Municipal de Saúde de Indaial, aprovando o Plano de Trabalho do 
Hospital Beatriz Ramos.

RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar “ad referendum” a adesão do Hospital Beatriz Ramos, no município de Indaial, à adesão a Política Hospitalar Catarinense.
Paragrafo único: Fica aprovada a adesão na Política Hospitalar Catarinense.
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Blumenau - SC, 30 de abril de 2022.

[assinado eletronicamente]
LÍGIA HOEPFNER
Coordenadora
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CiSamreC

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 09-05-2022
Publicação Nº 3869118

 

  
 

Av.  Santos Dumont,  1980 – salas 03 e 04 - Bairro São Luiz -  88.803-200 -  Criciúma 
(SC) -  Fone: 3045-3192 - Email:  cisamrec@cisamrec.sc.gov.br - Página 1  de 1  

 

CONVOCAÇÃO  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
Sr. Agenor Coral, prefeito do município de Morro da Fumaça SC, presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, no uso de suas atribuições e nos termos inciso IX, 
Art. 19, do Estatuto Social, convoca todos os membros associados ao CISAMREC, para Assembleia 
Geral Extraordinária que ocorrerá conforme data, local, horário e pauta abaixo: 
 
Data: 09/05/2022 – Segunda-feira. 
Local: Virtual pelo plataforma Zoom (o link será disponibilizado via WhatsApp) 
Horário: 14h. 
 
Pauta:  
01) Deliberações para o objeto e rateio dos valores do convênio que será firmado com a Secretaria de 

Estado da Saúde de SC para Apoio financeiro aos Consórcios Intermunicipais de Saúde, conforme 
Lei nº 18.329/2022, Lei Orçamentária Anual (LOA) do Estado de Santa Catarina – Orçamento 2022. 
 

02) Pedidos de reajustes de valores de procedimentos (tabela será disponibilizadas no grupo de 
whatsapps); 

 
03)  Pedidos de reajustes de valores de procedimentos que possui somente um prestador – 

CATETERISMO, BERA, OXIGENOTERAPIA, CINTILOGRAFIA, (tabela serão disponibilizada no 
whatsapps); 

 
04)  Supressão/Redução de valores de procedimentos anatomopatológico (tabela será disponibilizada 

no whatsapps); 
 

05)  Inclusão na tabela do procedimento ACRESCIMO POR NÓDULO PARA ANÁLISE 
ANATOMOPATOLÓGICA (BIÓPSIA/PAAF), pelo valor SUS (SIGTAB) de R$ 20,96; 

 
06) Alterações de nomenclaturas dos procedimentos, para melhor readequação na tabela. 

 
07) Outros assuntos. 

 
Observações:  
a) Os assuntos em pauta foram apreciados pelo Conselho de Saúde do CISAMREC, representados 
pelos Secretários Municipais de Saúde, (Art. 23 e ss, do Estatuto), em 29/04/2022, sendo necessários 
as deliberações pelo Conselho Executivo, representados pelos Chefes do Poder Executivo (Inciso XIV, 
Art. 16, do Estatuto); 
b) Na ausência do Chefe do Poder Executivo, do município correspondente, o Vice-Prefeito poderá 
representar na Assembleia Geral com direito a voto, bem como é facultando a representação por agente 
público municipal, desde que devidamente formalizada por ofício assinado pelo Chefe do Poder 
Executivo ou pelo Vice-Prefeito, que deverá ser previamente enviada ao CISAMREC (§2º, Art. 13, do 
Estatuto). 
 
Criciúma SC, 03 de maio de 2022. 

 
 

Agenor Coral 
Prefeito do município de Morro da Fumaça  

Presidente  
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CvC

EXTRATO ADESÃO - ATA 34
Publicação Nº 3869019

EXTRATO ATA DE ADESÃO Nº 34/2022 – PE006/2021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC
ÓRGÃO PARTICIPANTE: MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
FORNECEDOR: MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A
ATA: 34/2022
DATA DA ATA: 27.04.2022
PAL: 08/2020
OBJETO: A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de 
MEDICAMENTOS, para uso do Órgão Participante do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC: MUNICÍPIO SANTA CECÍLIAL, 
durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.

Item-Quant: 43/8000 – 166/5000.
VIGÊNCIA: 31.07.2022

CiCCS

CONTRATO N.° 01-11/2021 - TERMO ADITIVO
Publicação Nº 3870956

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº: 01-11/2022 – TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL
CONTRATADA: CRIA IDEIAS – ESTUDO DE CRIAÇÃO LTDA
OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 11/2022, FIRMADO ENTRE 
AS PARTES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUE PASSA A SER DE 30/04/2022 À 
31/07/2022.
VALOR: R$ 7.050,00 (SETE MIL E CINQUENTA REAIS
VIGÊNCIA: 30/04/2022 até 31/07/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01. – 2.001 – 3.3.90.00.00.00 – CONSÓRCIO INTERMINUCIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL – GES-
TÃO ADMINISTRATIVA
PRAIA GRANDE/SC, 03 DE FEVEREIRO DE 2022
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CONTRATO N.° 01-12/2021 TERMO ADITIVO
Publicação Nº 3871010

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL
EXTRATO CONTRATUAL
CONTRATO Nº: 01-12/2022 TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL
CONTRATADA: PERFORMANCE COMUNICAÇÃO LTDA
OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 12/2022, FIRMADO ENTRE 
AS PARTES, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO PRIMITIVO, QUE PASSA A SER DE 30/04/2022 À 
31/07/2022.
VALOR: R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)
VIGÊNCIA: 30/04/2022 ATÉ 31/07/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01. – 2.001 – 3.3.90.00.00.00 – CONSÓRCIO INTERMINUCIPAL CAMINHOS DOS CANIONS DO SUL – GES-
TÃO ADMINISTRATIVA
PRAIA GRANDE/SC, 03 DE FEVEREIRO DE 2022
CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO
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