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Associações

ACAMOSC

EDITAL DE CONVOÇÃO 01/2022 ACAMOSC
Publicação Nº 4239755

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 01/2022

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina – ACAMOSC – no uso de suas atribuições estatutárias, vem 
por meio deste edital convocar todos os Vereadores (a) das Câmaras Associadas para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no próximo dia 04 de Novembro de 2022 – (sexta –feira) às 19h, tendo como Local Auditório da ACAMOSC situado à Rua Arthur 
João Lara nº 1050 E, Bairro Presidente Médici - Chapecó, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

19h - Abertura: Presidente da ACAMOSC;
19h10 - Apresentação e Aprovação da Proposta de Alteração do Estatuto Social;
20h - Demais assuntos de interesse da Acamosc;
20h30 - Encerramento.

Chapecó (SC), 07 de outubro de 2022.
MARCILEI VIGNATTI
Presidente da ACAMOSC
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AMAI

AUTORIZAÇÃO ABERTURA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
Publicação Nº 4238835

 

 
 
 
 

 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
 
 

 
Autorizo a instauração de procedimento licitatório, na modalidade dispensa de licitação, 
para contratação de empresa especializada em Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho para atender as demandas da AMAI, a fim de elaborar o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; Laudo Técnico das Condições Ambientais de 
Trabalho – LTCAT; Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade – LTIP; Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; bem como realizar exames 
médicos periódicos do PCMSO, incluindo exames admissionais e demissionais e, por 
fim, prestar informações e sanar dúvidas apresentadas no transcurso do prazo 
contratual; conforme descrito no termo de referência. 
 

 
 
 

 
 

Xanxerê, SC, 07 de outubro de 2022. 
 

 
 
 

MÁRCIO LUIZ BIGOLIN GROSBELLI 
Prefeito de São Domingos 

Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) 
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AMAVI

CONTRATO Nº 16, DE 14/07/2022
Publicação Nº 4238388

EXTRATO DO CONTRATO Nº 16/2022
Comodante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
Comodatário: Município de Agrolândia
Objeto: A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária do bem abaixo descrito o cede e o transfere ao COMODATÁRIO, gratuitamen-
te, a título de comodato: CONTAINER DRY 20´st - medidas: 6m x 2,45 x 2,60 – usado, em estado original.
Vigência: O COMODATÁRIO deverá restituir o bem acima especificado nas mesmas condições em que ora o recebe, mediante notificação 
da COMODANTE, quando necessário à implantação do Parque de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (CISAMAVI) ou por necessidade que represente interesse dos demais mu-
nicípios associados.
Data de Assinatura: 14/07/2022.
Assinam: Paulo Roberto Tschumi, Secretário Executivo da AMAVI e José Constante, Prefeito Municipal de Agrolândia.

CONTRATO Nº 17, DE 14/07/2022
Publicação Nº 4238394

EXTRATO DO CONTRATO Nº 17/2022
Comodante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
Comodatário: Município de Atalanta
Objeto: A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária do bem abaixo descrito o cede e o transfere ao COMODATÁRIO, gratuitamen-
te, a título de comodato: CONTAINER DRY 20´st - medidas: 6m x 2,45 x 2,60 – usado, em estado original.
Vigência: O COMODATÁRIO deverá restituir o bem acima especificado nas mesmas condições em que ora o recebe, mediante notificação 
da COMODANTE, quando necessário à implantação do Parque de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (CISAMAVI) ou por necessidade que represente interesse dos demais mu-
nicípios associados.
Data de Assinatura: 14/07/2022.
Assinam: José Constante, Presidente da AMAVI e Juarez Miguel Rodermel, Prefeito Municipal de Atalanta.

CONTRATO Nº 18, DE 14/07/2022
Publicação Nº 4238401

EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2022
Comodante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
Comodatário: Município de Rio do Sul
Objeto: A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária do bem abaixo descrito o cede e o transfere ao COMODATÁRIO, gratuitamen-
te, a título de comodato: CONTAINER DRY 20´st - medidas: 6m x 2,45 x 2,60 – usado, em estado original, adaptado para receber resíduos 
eletrônicos inservíveis.
Vigência: O COMODATÁRIO deverá restituir o bem acima especificado nas mesmas condições em que ora o recebe, mediante notificação 
da COMODANTE, quando necessário à implantação do Parque de Processamento e Tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí (CISAMAVI) ou por necessidade que represente interesse dos demais mu-
nicípios associados.
Data de Assinatura: 14/07/2022.
Assinam: José Constante, Presidente da AMAVI e José Eduardo Rothbarth Thomé, Prefeito Municipal de Rio do Sul.

CONTRATO Nº 19, DE 02/09/2022
Publicação Nº 4238581

EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022
Contratante: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
Contratada: Roberta Zink Longen
Objeto: prestação de serviços de consultoria para diagnóstico e reestruturação das legislações municipais dos Planos de Carreira do Magis-
tério para os municípios associados à AMAVI.
Valor: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) a hora.
Vigência: até o cumprimento integral das obrigações pactuadas no objeto contratual.
Data de Assinatura: 02/09/2022.
Assinam: Paulo Roberto Tschumi, Secretário Executivo da AMAVI e Roberta Zink Longen, Contratada.
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AMURES

PORTARIA Nº. 01/2022
Publicação Nº 4240253

PORTARIA Nº. 01/2022
NOMEIA ANA LÚCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAÚJO VIEIRA PARA O CARGO DE TURISMÓLOGO DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA - AMURES.

FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA, Presidente da Associação dos Municípios da Região Serrana – AMURES, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 29, alínea “i”, do Estatuto Social;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear ANA LÚCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAÚJO VIEIRA, para ocupar o cargo de TURISMÓLOGO, com 
carga horária de 40h, previsto no anexo I, do catálogo de cargos da AMURES.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04/10/2022.

Lages, 07 de outubro de 2022.
FERNANDA DE SOUZA CÓRDOVA
Presidente da AMURES
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Consórcios

CIM-AMAVI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/2021 - PE 06/2021
Publicação Nº 4239538

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 011/2021
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DA AMAVI – CIM-AMAVI
Contratada...: AGRO LIDER LTDA
Vigência ....... : Início: 07/10/2022 Término: 13/12/2022
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 06/2021
Objeto .......... : FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE LARVICIDA 
BIOLÓGICO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSES PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIM-AMAVI, CONFORME CONDIÇÕES 
PREVISTAS NO EDITAL

Rio do Sul, 07 de outubro de 2022
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------
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CINCATARINA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA NºATC0065_2022
Publicação Nº 4238206

 

 

 

  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO “e-PAL” Nº 000065/2022 - e 
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0048/2022 - CINCATARINA 

REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONSOLIDADA N° ATC000065/2022  

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO 
SANTA CATARINA - CINCATARINA, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com 
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32 e 
com sede na RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT,1885, 13º ANDAR-SALA 1305, CENTRO EXECUTIVO IMPERATRIZ - 
BAIRRO CANTO, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS-SC, CEP: 88.070-800, neste ato representado por seu DIRETOR 
EXECUTIVO, Sr. ELÓI RONNAU, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a União, Estado de Santa Catarina e os 
Municípios de: Abdon Batista, Abelardo Luz, Agrolândia, Agronômica, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Frias, Águas 
Mornas, Alfredo Wagner, Alto Bela Vista, Anchieta, Angelina, Anita Garibaldi, Anitápolis, Antônio Carlos, Apiúna, Arabutã, 
Araquari, Araranguá, Armazém, Arroio Trinta, Arvoredo, Ascurra, Atalanta, Aurora, Balneário Arroio do Silva, Balneário Barra 
do Sul, Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Balneário Rincão, Bandeirante, Barra Bonita, Barra Velha, 
Bela Vista do Toldo, Belmonte, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Jesus, Bom 
Jesus do Oeste, Bom Retiro, Bombinhas, Botuverá, Braço do Norte, Braço do Trombudo, Brunópolis, Brusque, Caçador, Caibi, 
Calmon, Camboriú, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campo Erê, Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Capão Alto, 
Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Cerro Negro, Chapadão do Lageado, Chapecó, Cocal 
do Sul, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Correia Pinto, Corupá, Criciúma, Cunha Porã, Cunhataí, 
Curitibanos, Descanso, Dionísio Cerqueira, Dona Emma, Doutor Pedrinho, Entre Rios, Ermo, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, 
Flor do Sertão, Florianópolis, Formosa do Sul, Forquilhinha, Fraiburgo, Frei Rogério, Galvão, Garopaba, Garuva, Gaspar, 
Governador Celso Ramos, Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guaraciaba, Guaramirim, Guarujá do Sul, Guatambú, Herval 
d'Oeste, Ibiam, Ibicaré, Ibirama, Içara, Ilhota, Imaruí, Imbituba, Imbuia, Indaial, Iomerê, Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçu, 
Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Irineópolis, Itá, Itaiópolis, Itajaí, Itapema, Itapiranga, Itapoá, Ituporanga, Jaborá, Jacinto 
Machado, Jaguaruna, Jaraguá do Sul, Jardinópolis, Joaçaba, Joinville, José Boiteux, Jupiá, Lacerdópolis, Lages, Laguna, 
Lajeado Grande, Laurentino, Lauro Muller, Lebon Régis, Leoberto Leal, Lindóia do Sul, Lontras, Luiz Alves, Luzerna, Macieira, 
Mafra, Major Gercino, Major Vieira, Maracajá, Maravilha, Marema, Massaranduba, Matos Costa, Meleiro, Mirim Doce, Modelo, 
Mondaí, Monte Carlo, Monte Castelo, Morro da Fumaça, Morro Grande, Navegantes, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Nova 
Trento, Nova Veneza, Novo Horizonte, Orleans, Otacílio Costa, Ouro, Ouro Verde, Paial, Painel, Palhoça, Palma Sola, Palmeira, 
Palmitos, Papanduva, Paraíso, Passo de Torres, Passos Maia, Paulo Lopes, Pedras Grandes, Penha, Peritiba, Pescaria Brava, 
Petrolândia, Pinhalzinho, Pinheiro Preto, Piratuba, Planalto Alegre, Pomerode, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Ponte Serrada, 
Porto Belo, Porto União, Pouso Redondo, Praia Grande, Presidente Castello Branco, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, 
Princesa, Quilombo, Rancho Queimado, Rio das Antas, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Rio dos Cedros, Rio Fortuna, 
Rio Negrinho, Rio Rufino, Riqueza, Rodeio, Romelândia, Salete, Saltinho, Salto Veloso, Sangão, Santa Cecília, Santa Helena, 
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, Santo Amaro da 
Imperatriz, São Bento do Sul, São Bernardino, São Bonifácio, São Carlos, São Cristovão do Sul, São Domingos, São Francisco 
do Sul, São João Batista, São João do Itaperiú, São João do Oeste, São João do Sul, São Joaquim, São José, São José do 
Cedro, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Ludgero, São Martinho, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do 
Oeste, São Pedro de Alcântara, Saudades, Schroeder, Seara, Serra Alta, Siderópolis, Sombrio, Sul Brasil, Taió, Tangará, 
Tigrinhos, Tijucas, Timbé do Sul, Timbó, Timbó Grande, Três Barras, Treviso, Treze de Maio, Treze Tílias, Trombudo Central, 
Tubarão, Tunápolis, Turvo, União do Oeste, Urubici, Urupema, Urussanga, Vargeão, Vargem, Vargem Bonita, Vidal Ramos, 
Videira, Vitor Meireles, Witmarsum, Xanxerê, Xavantina, Xaxim e Zortéa, seus órgãos e entidades que compõem a 
administração pública direta e indireta, doravante denominados ÓRGÃOS PARTICIPANTES,  RESOLVEM Registrar os Preços das 
empresas 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na AVENIDA 
HIGIENOPOLIS, Nº 2677, SALA 01 - JARDIM GUANABARA, LONDRINA-PR CEP: 86.050-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.140.331/0001-55, neste ato representada Pelo seu Sócio Administrador, Sr. CHRISTIAN DARIO FILIPPELLI; ACOR 
TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA MAGDALENA TABORDA RIBAS, Nº 481 
- NOVO MUNDO, CURITIBA-PR CEP: 81.050-350, inscrita no CNPJ sob o nº 27.871.998/0001-56, neste ato representada Pela 
sua Sócia Administradora, Sr. PATRÍCIA ROCHA CORDEIRO; ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA pessoa jurídica de 
direito privado, situada na RUA ARAUJO LIMA Nº121, SALA LOJA - CENTRO, CANOAS-RS CEP: 92.010-110, inscrita no CNPJ 
sob o nº 18.210.132/0001-03, neste ato representada Pelo seu Sócio Administrador, Sr. ALEXANDRE DOS SANTOS 
FERNANDES; ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA 
LONDRINA Nº969, CASA 03 - SITIO CERCADO, CURITIBA-PR CEP: 81.900-390, inscrita no CNPJ sob o nº 28.266.463/0001-19, 
neste ato representada Pela sua Sócia Administradora, Sr. THAIS SCAVONE DOS SANTOS; PERFORM TECNOLOGIA EIRELI 
pessoa jurídica de direito privado, situada na RUA DA PRACA, Nº 241, SALA 914 - CIDADE UNIVERSITARIA PEDRA BRANCA, 
PALHOÇA-SC CEP: 88.137-086, inscrita no CNPJ sob o nº 21.873.370/0001-03, neste ato representada Pelo seu Proprietário, 
Sr. GUSTTAVO ALTAIR GOTARDO, doravante denominado FORNECEDOR, para fornecimento parcelado dos itens, constantes 
do objeto seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução nº 22, de 12 de março de 2020, Resolução nº 44, de 
30 de junho de 2020, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores nos casos omissos.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 – A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento 
parcelado de CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E CORRELATOS, para uso do (a) dos entes da federação consorciados e 
referendados ao CINCATARINA, seus órgãos e entidades que compõem a administração direta e indireta, na condição de 
Órgão Participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados, durante o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços, conforme itens da tabela da cláusula décima quarta.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES/ESTIMATIVA DE CONSUMO/REMANEJAMENTO 
2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a tabela da  
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cláusula décima quinta. 
2.2 – As alterações dos quantitativos dos itens serão realizadas através do remanejamento entre os Órgãos Participantes. 
2.2.1 – Cabe ao Órgão Gerenciador controlar, autorizar e operar a realização do remanejamento dos quantitativos dos itens. 
2.2.2 – O Fornecedor deverá aceitar o remanejamento dos quantitativos dos itens. 
2.3 – Nos casos de remanejamento entre os Órgãos Participantes, fica o Fornecedor ciente da área territorial de atuação do 
consórcio CINCATARINA.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO 
3.1 – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP  deverá ser realizado no prazo de validade da ata de 
registro de preços. 
3.1.1 – A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do Órgão Participante. 
3.1.2 – A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de 
nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra. 
3.1.3 – Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da 
autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico. 
3.1.4 – O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo Órgão participante, com a 
respectiva Nota Fiscal Eletrônica e enviar o arquivo XML para o e-mail indicado nas Autorizações de Fornecimento. 
3.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão participante correrão por conta do Fornecedor. 
3.2.1 – Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas 
condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade. 
3.3 – A data de validade ou a garantia dos produtos a serem entregues não poderá ser inferior ao período solicitado em cada 
igual conforme sua exigência, contados a partir da data de entrega dos mesmos. 
3.5 – Os recebimentos provisório e definitivo ficarão a cargo do ÓRGÃO PARTICIPANTE. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS 
4.1 – O pagamento pela execução dos serviços do objeto da presente Licitação será feito em favor da Fornecedora, mediante 
transferência bancária (TED, DOC, depósito ou PIX) em conta corrente de titularidade da Fornecedora ou boleto, após as 
entregas dos bens, acompanhados da respectiva nota fiscal. 
4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto 
desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo XML. 
4.1.2 – As taxas bancárias (TED, DOC, PIX ou outras) não poderão ser descontadas do pagamento previsto neste item. 
4.1.3 – Somente serão autorizados os pagamentos em contas cujo CNPJ de titularidade seja idêntico àquele da habilitação e 
proposta, sendo responsabilidade da Fornecedora manter a identidade de informação no momento do cadastro e durante a 
execução. 
4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na 
fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA. 
4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou 
técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
4.4 – Os preços não serão reajustados durante a validade desta Ata. 
4.5 – Se o ÓRGÃO PARTICIPANTE não efetuar o pagamento no prazo previsto nesta Ata, e tendo o FORNECEDOR, à época, 
adimplido integralmente as obrigações avençadas, inclusive quanto aos documentos que devem acompanhar a Nota Fiscal, os 
valores devidos serão monetariamente atualizados, a partir do dia de seu vencimento e até o dia de sua liquidação, segundo 
os mesmos critérios adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido no artigo 40, inciso XIV, alínea 
“d”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1 – Será de responsabilidade do Fornecedor cumprir todas as obrigações constantes nesta ata, no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  
a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas; 
b) fornecer apenas informações verdadeiras acerca dos objetos deste edital, sendo responsável por quaisquer danos pessoais 
e materiais que porventura possam ocorrer devido a informações falsas e/ou incorretas prestadas; 
c) auxiliar no esclarecimento a quaisquer dúvidas que possam surgir sobre o objeto do edital, via Portal de Compras Públicas e 
excepcionalmente por e-mail no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 
d) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta; 
e) prestar garantia pelo período solicitado em cada item conforme sua exigência; 
f) fornecer apenas itens originais, novos, e em perfeito estado de conservação e funcionamento; 
g) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas bem como de suas eventuais e trocas durante a garantia; 
h) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante; 
i) lançar o atendimento para cada autorização de fornecimento, e inclusão da nota fiscal, no Sistema de Controle de Licitações 
e Contratos do CINCATARINA, online, disponibilizado pelo CINCATARINA; 
j) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e comprovar a regularidade fiscal e trabalhista junto 
ao Órgão Gerenciador através do Sistema de Controle de Licitações e Contratos do CINCATARINA, online, disponibilizado pelo 
CINCATARINA; 
k) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviadas por meio 
eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Se o prazo final deste item recair em final de semana ou feriado, 
será prorrogado ao próximo dia útil; 
l) emitir Nota Fiscal dos produtos e/ou serviços realizados, discriminando-os individual e pormenorizadamente, especificando 
quantitativos, marcas e modelos; 
5.2 – Será de responsabilidade do órgão participante: 
a) Pagamento dos produtos contratados, nos prazos previstos; 
b) Fiscalização dos fornecimentos, relatando problemas e circunstâncias para facilitação dos serviços; 
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c) Indicar prepostos para contato com os responsáveis da FORNECEDORA; 
d) Cumprir as obrigações previstas no Edital e nesta Ata e exigir o cumprimento das obrigações previstas para a Contratada; 
e) Demais disposições contidas nesta ata e na lei. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
6.1 - Nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor em relação 
as contratações do Órgão Participante as seguintes sanções:  
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Interfederativo Santa 
Catarina - CINCATARINA, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo 
cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias; 
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por 
cento) calculada sobre o valor do contrato, ou proporcional por cada descumprimento; 
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, 
cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da 
contratação; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o CINCATARINA e Municípios Consorciados, enquanto perdurar os 
motivos da punição; 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de 
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
7.2 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração nos casos de rescisão administrativa nos termos do inc. IX do 
art. 55 da Lei 8.666/1993.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993; 
8.1.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato 
que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores; 8.1.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade; e 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
8.1.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 8.1.4 – Não havendo êxito nas 
negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 
para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 
9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) Não retirar a nota de empenho e ou autorização de fornecimento 
de compra no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) Tiver presentes razões de interesse público; 
e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA ou com 
qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso III ou IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; f) For impedido de licitar e contratar com o Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA ou qualquer um 
dos Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
g) Não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos 
procedimentos de controle da execução do objeto contratual. 
9.2 – O cancelamento do registro de preços, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 
formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
9.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, 
que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação 
específica do orçamento do exercício de 2022 e seguintes. 
10.2 – O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 11.1 – A presente Ata de Registro de Preços  
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está vinculada ao Processo Administrativo Licitatório Eletrônico n° 000065/2022 - e, Pregão, na forma Eletrônica nº 0048/2022 
- CINCATARINA, Registro de Preços, realizado pelo CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Órgão 
Gerenciador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA 
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 07/10/2022 A 01/08/2023. 12.2 – O prazo de validade da Ata 
de Registro de Preços poderá ser prorrogado. 12.2.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não poderá ser 
superior a um ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 
1993. 
12.3 – A vigência para a execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 
da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao Órgão Gerenciador (CINCATARINA) 
ou para os Órgãos Participantes, a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da sua 
estimativa de consumo. 
13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante poderá comprar 
de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e 
que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante. 
13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o 
Órgão Gerenciador (Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA) e os Órgãos Participantes, nos termos do Edital 
da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a 
reger as relações entre as partes, para todos os fins.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS NORMAS E PRECEITOS COMPLEMENTARES 14.1 – Aplicam-se à execução deste Contrato e 
aos casos omissos as normas da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, os preceitos do direito público, os princípios 
da teoria geral dos Contratos e as disposições do direito privado.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS  

15.1 – As Partes declaram estar cientes do inteiro teor da Lei n.º 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e 
obrigam-se a observar e respeitar o dever de proteção de Dados Pessoais, inclusive nos meios digitais, no que diz respeito ao 
adequado Tratamento de tais dados, devendo ainda, se comprometer a cumprir todas as condições e obrigações dispostas na 
referida LGPD e demais leis aplicáveis. 
15.2 – A Contratada declara que (a) respeita o direito à privacidade dos titulares dos Dados Pessoais no âmbito da execução 
dos Serviços, (b) realiza o melhor uso da tecnologia da informação para a satisfação de seus clientes e da sociedade, e (c) visa 
a sustentabilidade e autonomia empresarial na prestação dos Serviços para assegurar a estabilidade e a continuidade de seus 
serviços. 
15.3 – Na hipótese de a Contratante/Controladora vir a compartilhar Dados Pessoais com a Contratada/Operadora, a 
Contratante/Controladora garante que os Dados Pessoais eventualmente compartilhados com a Contratada/Operadora, bem 
como qualquer Tratamento realizado pela Contratada/Operadora em nome da Contratante/Controladora estarão amparados 
por uma base legal válida, legítima e adequada para a(s) finalidade(s) do Tratamento em questão, na forma autorizada pela 
legislação aplicável ("Usos Permitidos"), podendo ser, por exemplo, o consentimento livre, expresso e informado da pessoa 
natural a quem o Dado Pessoal se relaciona ("Titular”). 
15.3.1 – Fica vedada qualquer utilização de dados ou informações da Contratante/Controladora, para quaisquer fins, sem a 
expressa autorização. 
15.4 – As Partes, por si, seus empregados, prepostos, representantes, afiliadas e terceiros envolvidos na execução deste 
Contrato, comprometem-se a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais durante a vigência deste 
Instrumento e mesmo após o seu término, aplicando-se as disposições da Cláusula 18.2 deste contrato aos Dados Pessoais, 
sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação 
estabelecidos pela legislação aplicável, as partes deverão estabelecer controles com padrões razoavelmente determinados pelo 
mercado para garantir a confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais, visando garantir que estes não sejam divulgados, 
exceto na forma autorizada neste Instrumento, ou com o consentimento do titular dos Dados Pessoais ou ainda se exigido pela 
legislação pertinente. 
15.5 – A Contratada/Operadora não poderá ser punida e não será responsabilizada pela proteção dos Dados Pessoais caso tais 
informações sejam exigidas por requisição de autoridades competentes ou por determinação judicial, hipótese em que deverá 
notificar previamente a Contratante/Controladora acerca da existência e do conteúdo da ordem/requisição correspondente, em 
tempo razoável para que a Contratante/Operadora possa, caso deseje, apresentar suas medidas ou contrarrazões perante o 
juízo ou autoridade competente, sendo certo que, a Contratada/Operadora se compromete a cumprir a ordem legal 
estritamente nos limites do que lhe for requisitado. 
15.6 – A Contratada/Operadora garante que cumprirá com todas as políticas, regras e orientações de segurança da informação 
para proteção dos Dados Pessoais, incluindo questões relativas a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de 
protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não, devendo adotar medidas 
para garantir adequada segurança contra os riscos apresentados em decorrência da natureza dos dados. 
15.7 – A Contratada/Operadora notificará a Contratante/Controladora, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma 
Violação de Dados Pessoais que afete os Dados Pessoais da Contratante/Controladora. A notificação deverá fornecer à 
Contratante/Controladora informações suficientes para permitir que a esta cumpra quaisquer obrigações de relatar ou informar 
aos Titulares dos Dados sobre a Violação de Dados Pessoais nos termos da Lei Aplicável. 
15.8 – A Contratada/Operadora deve cooperar com a Contratante/Controladora e tomar as medidas comerciais razoáveis  
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conforme orientado pela Contratante/Controladora para auxiliar na investigação, mitigação e remediação de cada Violação de 
Dados Pessoais. 
15.9 – Caso algum titular dos Dados Pessoais Tratados no âmbito do Contrato faça alguma requisição a quaisquer das Partes 
no exercício de seus direitos previstos nas legislações aplicáveis de proteção de Dados Pessoais, como por exemplo, mas sem 
limitação, solicite a retificação, atualização, correção, acesso ou exclusão de seus Dados Pessoais, as Partes deverão comunicar 
tal fato imediatamente entre si e proceder ao atendimento da requisição feita pelo Titular dos Dados Pessoais. Para fins de 
esclarecimento, a Contratante, na qualidade de controladora dos Dados Pessoais, será exclusivamente responsável por decidir 
se e como eventuais requisições dos Titulares deverão ser atendidas. 
15.10 – Caso a Contratante/Controladora venha a ser demandada, administrativa, judicial ou extrajudicialmente, em razão de 
tratamento de dados pessoais realizado pela Contratada/Operadora e/ou Afiliadas, incluindo, mas não se limitando em 
situações de incidentes de segurança, a Contratada/Operadora deverá envidar os melhores esforços para excluir a Contratante 
da referida demanda, sem prejuízo do ressarcimento quaisquer despesas, custos, multas, indenizações e/ou ônus que a 
Contratante/Controladora vier a incorrer em decorrência desta, incluindo, mas não se limitando aos honorários advocatícios, 
periciais e/ou contábeis e/ou eventuais condenações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ANTICORRUPÇÃO 
16.1 – As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, e se 
comprometem que, para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a 
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer 
espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio 
econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, 
ainda, que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.  

 

 

    

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS DOM 
   

14.1 – Tabela de itens e preços registrados:  
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Item
  

Unid. Descrição Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Valor Total 

1 KIT 

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (04 
CÂMERAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 4 
PORTAS; 01 HDD 2TB; POSSUI POE). 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME 
FOLHA DE DADOS. (CIN17036) 

04 x 
CÂMERAS 
INTELBRAS 
VIP 1130 B 
G3, 01 x NVD 
INTELBRAS 
1404 P, 01 x 
HD SKYHAWK 
2TB 
ST2000VX008 

633 R$ 2.150,00 R$ 1.360.950,00 

2 KIT 

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (08 
CÂMERAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 8 
PORTAS; 01 HDD 4TB; POSSUI POE). 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME 
FOLHA DE DADOS. (CIN17037) 

01 x 
INTELBRAS 
NVD 1408-P, 
08 x 
INTELBRAS 
VIP 1130B 
G2, 01 x 
SEAGATE 
ST4000VX013 

650 R$ 2.347,00 R$ 1.525.550,00 

3 KIT 

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (16 
CÂMERAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 16 
PORTAS; 01 HDD 4TB; POSSUI POE). 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME 
FOLHA DE DADOS. (CIN17038) 

16 x 
CÂMERAS 
INTELBRAS 
VIP 1130 B 
G3, 01 x NVD 
INTELBRAS 
NVD 3316P, 
01 x HD 
SKYHAWK 
4TB 
ST4000VX007 

625 R$ 7.830,00 R$ 4.893.750,00 

4 KIT 

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (32 
CÂMERAS IP BULLET 1MP; 01 NVR 32 
PORTAS; 01 HDD 8TB). ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. 
(CIN17039) 

32 x 
CÂMERAS 
INTELBRAS 
VIP 1130 B 
G2, 01 x NVD 
INTELBRAS 
NVD 1232, 01 
x HD 
SKYHAWK 
8TB 
ST8000VE001 

512 R$ 10.000,00 R$ 5.120.000,00 

5 UNIDADE 

CÂMERA AHD BULLET VARIFOCAL 
(RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 2.8MM - 12MM; 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO 
INFRAVERMELHO: 40M). ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. 
(CIN16090) 

TWG TW-
3812 VF 1.230 R$ 285,00 R$ 350.550,00 

6 UNIDADE 

CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; 
LENTE: 2.8MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: 
IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO: 30M). 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME 
FOLHA DE DADOS. (CIN17035) 

3S N6094P 1.085 R$ 420,00 R$ 455.700,00 

7 UNIDADE 

CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA 
(RESOLUÇÃO: 2MP; LENTE: 2.8MM - 12MM; 
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ROI (REGIÃO 
DE INTERESSE); ALCANCE DO 
INFRAVERMELHO: 40M). ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. 
(CIN16105) 

3S N6051SM-
AI 903 R$ 750,00 R$ 677.250,00 

Total Global (R$): 14.383.750,00 
 

 

    

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 
   

15.1 – Estimativa de consumo de cada item: 
  

    



08/10/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4000

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 14

 

 

Fornecedor Itens Valor Total 
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA  6; 7 R$ 1.132.950,00 
ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA  5 R$ 350.550,00 
ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA  2 R$ 1.525.550,00 
ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA  4 R$ 5.120.000,00 
PERFORM TECNOLOGIA EIRELI  1; 3 R$ 6.254.700,00 

Total Global (R$): 14.383.750,00 
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DECISÃO 2528_2022 ADESÃO MUNICÍPIO JAQUIRANA - RS - AUTORIZAÇÃO ADESÃO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

Publicação Nº 4239488

Processo Administrativo Eletrônico: 2528/2022-e
Interessado: MUNICÍPIO DE JAQUIRANA - RS
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço, ATC015008/2021

Referência: PAL 015008/2021-e, PE 0060/2021

DECISÃO ADMINISTRATIVA
Em face da manifestação do Fornecedor pela opção da aceitação do fornecimento da adesão a Ata de Registro de Preço nº ATC015008/2021, 
para fins de aquisição do seguinte item:
Item Descrição Marca/Modelo Fornecedor Quantidade da Adesão Valor Unitário

11

NOTEBOOK (TELA: 15,6"; RESOLU-
ÇÃO: 1366X768; CPU: 04 NÚCLEOS; 
MEMÓRIA: 16GB; ARMAZENAMENTO: 
256GB [SSD]; MICROSOFT WINDOWS; 
CONECTIVIDADE: WI-FI). ESPECIFICA-
ÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE 
DADOS. (CIN15226).

DELL INSPIRON 15 3501; TELA: 
LED 15,6”; PROCESSADOR: INTEL 
CORE I5- 1135G7; MEMÓRIA 
RAM: 16GB DDR4 2666MHZ; SSD 
256GB NVME; WINDOWS 10 64 
BITS; ACOMPANHA CARREGADO R 
BIVOLT.

VIPH IT COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁ-
TICA EIRELI

67 unidades R$ 5.780,00

Dessa forma, na condição de Órgão Gerenciador, mediante manifestação de adesão e aceitação de fornecimento e demais documentos jun-
tados aos autos, fica AUTORIZADA a aquisição e contratação do item 11 (tabela acima), por Adesão a Ata de Registro de Preços Consolidada 
nº ATC015008/2021, decorrente do Processo Administrativo Licitatório Eletrônico nº 015008/2021-e, Edital de Pregão, na forma eletrônico, 
nº 0060/2021, conforme processo administrativo eletrônico nº 2528/2022-e.
É importante destacar que a aquisição e contratação decorrente da solicitação do Município de Jaquirana - RS, não poderá exceder às quan-
tidades e os valores registrados, conforme tabela acima.
Por fim, ressalto que a referida aquisição e contratação deverá ser efetivada em até 90 (noventa) dias, a partir da Adesão de Registro de 
Preços, observados o prazo de vigência da referida ata, devendo o cumprimento desse prazo ser comunicado ao Órgão Gerenciador, até o 
quinto dia útil da aquisição.

Cumpra-se.
Florianópolis (SC), 7 de outubro de 2022.
Eloi Rönnau
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
529.063/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 235/2022-E
Publicação Nº 4239668

Processo Administrativo Eletrônico: 235/2022-e
Interessado: INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP
Assunto Solicitação de Cancelamento
Referência PAL n° 22153/2020, PE nº 0057/2020, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA
O presente Procedimento Administrativo Eletrônico tem como objeto a solicitação de CANCELAMENTO da Autorização de Fornecimento 
nº 79791/2021, formulada pelo Município de Herval D’ Oeste/SC, pertencente à empresa fornecedora INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI EPP. 
Diante da necessidade de haver consenso da Licitante, esta foi consultada e se manifestou de modo favorável ao cancelamento.
A rescisão, nesses casos, é considerada amigável, visto que é fruto de acordo entre as partes, não havendo, portanto, aplicação de penali-
dades administrativas, nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), in verbis:

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
Pelo exposto, passo a DECIDIR:
1. Pela rescisão amigável da Autorização de Fornecimento nº 79791/2021, a pedido da municipalidade, sem aplicação de sanções adminis-
trativas.

Intime-se. Cumpra-se.
Após, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 14 de fevereiro de 2022.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo
Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 241/2021-E
Publicação Nº 4239748

Processo Administrativo Eletrônico: 241/2022-e
Interessado: JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens nº 211 e 212
Referência PAL n° 15019/2021, PE n° 0071/2021, Registro de Preço

PARECER JURÍDICO
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FI-
NANCEIRO – INAPLICABILIDADE – CONCLUSÃO.

I – Relatório
O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante a manifestação da empresa JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI, que 
versa sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nº 211 e 212, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Em sua solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa fornecedora alegou que praticamente todos os itens de materiais escola-
res tiveram seus valores expressivamente aumentados em aproximadamente 31%, de modo que, diante da oneração dos custos, necessário 
se faz o reequilibrio econômico-financeiro do contrato.
Solicita, dessa forma, a revisão do preço em relação aos itens nº 211 e 212, com fulcro no art. 65, inciso III, alínea “d” da Lei 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos), a fim de reestabelecer o equilíbrio contratual pactuado inicialmente. Disponibilizou notas fiscais, a fim de 
comprovar a variação dos valores e, nesses termos, justificou seu pedido.
Entretanto, apesar de ter havido a comprovação do desequilíbrio contratual, o valor supera em muito o valor registrado atualmente, da 
forma que equipe técnica do CINCATARINA recomendou o indeferimento do pedido e a realização de nova licitação para a obtenção de 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, evitando, assim, possível/eventual prejuízo ao erário dos Órgãos Participantes.
É o relatório. Passamos à análise.

II – Fundamentação
Diante das argumentações e documentações juntadas aos autos, passamos a análise jurídica do pedido. Preliminarmente devemos observar 
que uma das características do contrato público é a chamada regra da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, que se encontra 
preconizada na Carta Magna Brasileira segundo a dicção do art. 37, inciso XXI, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Este dispositivo busca dar segurança ao particular sobre riscos econômicos que possam ocorrer por conta das oscilações das bases econô-
micas do contrato, permitindo que o ajuste prossiga ao longo da relação, quando devidamente comprovado.
Como bem salienta Marçal Justen Filho, quanto ao tema:

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos destina-se a beneficiar precipuamente a própria administração. Se 
os particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onero-
sas. A administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando incorressem, o particular seria 
remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os interessados a formular a menor proposta possível: 
aquela que poderá ser executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se 
ao particular que, se vier a ocorrer um infortúnio o acréscimo de encargos será arcado pela administração. Em vez de arcar sempre com o 
custo de eventos meramente potenciais, a administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente ocorrerem. (grifo nosso)

Bem, por esta razão é que o mesmo autor acentua (op cit. p.522):

O direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da contratação não deriva de cláusula contratual nem de previsão do ato convo-
catório. Tem raiz constitucional. Portanto, a ausência de previsão ou de autorização é irrelevante. São inconstitucionais todos os dispositivos 
legais e regulamentares que pretendam condicionar a concessão de reajuste de preços, recomposição de preços, correção monetária a uma 
previsão no ato convocatório ou no contrato.

Fica claro, portanto, que a equação financeira do contrato pela sua radicação constitucional independe para manutenção do seu equilíbrio 
de qualquer previsão legal ou contratual.
Outrossim, ressaltar o estabelecimento prévio de regras procedimentais para recomposição do mencionado equilíbrio, visto que tão somente 
o caso concreto poderá ditar os caminhos pertinentes ao realinhamento às bases originais. A afetação financeira do contrato pode se dar 
por uma gama variada de motivos, sendo impossível de se prever um caminho único para solucionar os incidentes de percurso que possam 
ocorrer. A Lei Geral de Licitações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece em seu art. 65, as circunstâncias quando a alteração 
contratual, em especial ao reequilíbrio, sendo ele:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
II - por acordo das partes:
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para 
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a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracon-
tratual. (grifo nosso)

Com esse raciocínio atingimos facilmente a conclusão de que os chamados mecanismos revisionais não só podem, mas devem ser estabe-
lecidos posteriormente a licitação, sob pena de se perder a perspectiva da exata compreensão da relação causa/efeito, que só poderá ser 
compreendida em contemporaneidade com o evento que dará margem aplicação da norma.
No entanto, a possibilidade de concessão do reequilíbrio está condicionada a comprovação por parte do fornecedor e posterior análise pela 
equipe técnica do CINCATARINA. No caso em comento, verificou-se, através de despacho emitido pela equipe técnica do CINCATARINA, que 
a empresa fornecedora comprovou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme exposto no relatório supra.
Entretanto, observa-se que o valor supera em muito o valor registrado para o itens nº 211 e 212, da forma que há recomendação de inde-
ferimento do pedido e a realização de novo processo licitatório, com o objetivo da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração 
Pública e a fim de prevenir prejuízos significativos ao erário dos Órgãos Participantes.
Passo à conclusão.

III – Conclusão
O presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, devendo ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obriga-
toriedade de acatamento.
Ante ao exposto, nos termos da Lei, do Edital, da Ata de Registro de Preços e da Resolução nº 0022/2020, não vejo óbice quanto a legali-
dade do processo, observado os requisitos e elementos mínimos na instrução dos procedimentos, sendo elas:
a) Apresentação de justificativa e comprovação do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro;
b) Parecer técnico quanto ao pedido;
c) Consulta ao cadastro de fornecedores e valor de mercado;
Posto isso, considerando o acima exposto, passo a OPINAR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, não concedido em razão do valor solicitado exceder em muito o 
preço registrado atualmente.
É o Parecer.

Florianópolis (SC), 11 de fevereiro de 2022.
Dagmar José Belotto
Analista Técnico IV - Advogado
OAB/SC 36.491

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
Processo Administrativo Eletrônico: 241/2022-e
Interessado: JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
Assunto Solicitação de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos itens nº 211 e 212
Referência PAL n° 15019/2021, PE n° 0071/2021, Registro de Preço

DECISÃO ADMINISTRATIVA

O presente Processo Administrativo Eletrônico foi instaurado mediante a manifestação da empresa JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI, que 
versa sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos itens nº 211 e 212, referente ao processo administrativo licitatório em epígrafe.
Considerando as disposições previstas na Lei 8.666/93, Edital, Ata de Registro de Preço e Parecer Jurídico fundamentado oriundo da Dire-
toria Jurídica, o qual acato como razões e fundamentos, passo a DECIDIR:
1. Pelo Indeferimento do pedido de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, não concedido em razão do valor solicitado exceder em muito o 
preço registrado atualmente.
Intime-se a referida empresa acerca desta Decisão, bem como, cientifique-a do prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso previsto no artigo 
109, inciso I, alínea “e” e “f” da Lei Federal nº 8.666/93, que será aceito exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em 
horário de expediente da Central Executiva do CINCATARINA, localizado na Rua Nereu Ramos, nº 761, Centro, Município de Fraiburgo, SC, 
CEP: 89.580-000.
O recurso poderá ser encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, ou por meio eletrônico, considerando-se como protocolo a data 
de postagem ou envio. Os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente não serão conhecidos.
Intime-se. Cumpra-se.
Oportunamente, arquivem-se os autos.

Florianópolis (SC), 11 de fevereiro de 2022.
ELÓI RÖNNAU
Diretor Executivo

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 
14.063/2020
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 0046 - E-PAL 0065_2022 – CAMERA DE 
VIDEOMONITORAMENTO E CORRELATOS E CORRELATOS

Publicação Nº 4238214

 

3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

6

CÂMERA IP BULLET (RESOLUÇÃO: 4MP; LENTE: 2.8MM;
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE DO INFRAVERMELHO:
30M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE
DADOS. (CIN17035)

UNIDADE 3S N6094P 1.085,00 R$ 420,00 R$ 455.700,00

7

CÂMERA IP BULLET MOTORIZADA (RESOLUÇÃO: 2MP;
LENTE: 2.8MM - 12MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ROI
(REGIÃO DE INTERESSE); ALCANCE DO INFRAVERMELHO:
40M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE
DADOS. (CIN16105)

UNIDADE 3S N6051SM-AI 903,00 R$ 750,00 R$ 677.250,00

Total do Fornecedor (R$): 1.132.950,00

ACOR TECNOLOGIA E TRANSPORTES LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

5

CÂMERA AHD BULLET VARIFOCAL (RESOLUÇÃO: 2MP;
LENTE: 2.8MM - 12MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; ALCANCE
DO INFRAVERMELHO: 40M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16090)

UNIDADE TWG TW-3812 VF 1.230,00 R$ 285,00 R$ 350.550,00

Total do Fornecedor (R$): 350.550,00

ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

2

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (08 CÂMERAS IP BULLET
1MP; 01 NVR 8 PORTAS; 01 HDD 4TB; POSSUI POE).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.
(CIN17037)

KIT 01 x INTELBRAS 
NVD 1408-P, 08 x 
INTELBRAS VIP 
1130B G2, 01 x 
SEAGATE 
ST4000VX013

650,00 R$ 2.347,00 R$ 1.525.550,00

Total do Fornecedor (R$): 1.525.550,00

ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO LTDA
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

4

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (32 CÂMERAS IP BULLET
1MP; 01 NVR 32 PORTAS; 01 HDD 8TB). ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17039)

KIT 32 x CÂMERAS 
INTELBRAS VIP 
1130 B G2, 01 x 
NVD INTELBRAS 
NVD 1232, 01 x HD 
SKYHAWK 8TB 
ST8000VE001

512,00 R$ 10.000,00 R$ 5.120.000,00

Total do Fornecedor (R$): 5.120.000,00

PERFORM TECNOLOGIA EIRELI
Item Descrição Unid. Marca/Modelo Qtde Valor Unit. Total Item

Processo N°: 000065/2022 - CINCATARINA

Licitação N°: 0048/2022 - CINCATARINA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Data de Homologação: 07/10/2022

Objeto da Licitação: CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E CORRELATOS

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

O DIRETOR EXECUTIVO do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, Sr. ELÓI RONNAU, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, resolve
HOMOLOGAR o objeto da licitação acima mencionada, nos seguintes termos:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Central Executiva do CINCATARINA

Telefone: (48) 3380-1621Telefone: (48) 3380-1620

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br

cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
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1

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (04 CÂMERAS IP BULLET
1MP; 01 NVR 4 PORTAS; 01 HDD 2TB; POSSUI POE).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.
(CIN17036)

KIT 04 x CÂMERAS 
INTELBRAS VIP 
1130 B G3, 01 x 
NVD INTELBRAS 
1404 P, 01 x HD 
SKYHAWK 2TB 
ST2000VX008

633,00 R$ 2.150,00 R$ 1.360.950,00

3

KIT DE VIDEOMONITORAMENTO (16 CÂMERAS IP BULLET
1MP; 01 NVR 16 PORTAS; 01 HDD 4TB; POSSUI POE).
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.
(CIN17038)

KIT 16 x CÂMERAS 
INTELBRAS VIP 
1130 B G3, 01 x 
NVD INTELBRAS 
NVD 3316P, 01 x 
HD SKYHAWK 4TB 
ST4000VX007

625,00 R$ 7.830,00 R$ 4.893.750,00

Total do Fornecedor (R$): 6.254.700,00

Total Geral (R$): 14.383.750,00

ELÓI RONNAU

DIRETOR EXECUTIVO

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina - CEP 88.070-800 Fraiburgo/Estado de Santa Catarina - CEP 89.580-000

Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro
Central Executiva do CINCATARINA

Telefone: (48) 3380-1621Telefone: (48) 3380-1620

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br

cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
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Assinado eletronicamente por:
* ELOI RONNAU (***.962.419-**)
   em 07/10/2022 08:44:22 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cincatarina-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/e8752bd4-fec4-41e3-9b26-612bce858f40

CIS/AMFRI

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13.2022
Publicação Nº 4238408

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13/2022
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob número 07.510.376/0001-95, situado a Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655, sala 01, no bairro São Vicente, no 
Município de Itajaí – SC.

CONTRATADA: PETRUS CLÍNICA E GESTÃO DE SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 31.876.141/0001-04, com sede na Rua Lauro Muller, 
nº 126, Bairro Centro, na cidade de Itajaí – Santa Catarina, CEP. 88.301-400

OBJETO: Prestação de serviços que a CONTRATADA prestará aos usuários do CIS-AMFRI na área da saúde, conforme previsto nos códigos 
de procedimentos da tabela SUS abaixo listada e de acordo com os valores constantes na tabela descrita a seguir:
PROCEDIMENTO Código SIA/SUS Valor Total R$
CONSULTA ORTOPEDISTA 03.01.01.007-2 70,00

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo nº 196 e seguintes da Constituição Federal, Lei Federal nº 8.080/90, no que foram aplicáveis, Lei nº 8.666/93, 
Lei nº 11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, Resolução nº 04/2013 do CIS-AMFRI e Portaria nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001.

VIGÊNCIA: Prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do instrumento.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2022.

Mônica Marcia Campos de Menezes Silva   Gustavo Merheb Petrus
Diretora Administrativa CIS-AMFRI    Petrus Clínica e Gestão de Saúde Ltda
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CIS/AMUREL

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 49/2021 - CM MEDICINA
Publicação Nº 4240021

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Credenciamento nº. 49/2022.
Contratante: CISAMUREL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA AMUREL
Contratado: CM MEDICINA SS ME
Objeto: O Contratado prestará ao Consórcio e aos Municípios Consorciados, quando solicitado, Consulta Especializada - Mastologia.
Amparo Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 (Edital de Chamada Pública nº. 05/2021).
Data da Assinatura: 10/01/2022.
Assinantes: Rosenvaldo da Silva Junior pelo Contratante e, Marcos de Sousa Medeiros pelo Contratado.

CIS/AMVI

1º ADITIVO - CONTRATO 96.2021 - CISAMVI X POMERODE
Publicação Nº 4238879

1° TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 96/2021
Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do 
Itajaí – CISAMVI e o Município de Pomerode.

As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, pessoa jurídica de direito público 
inscrita no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, neste ato represen-
tado pelo seu Presidente, doravante denominado CISAMVI e, de outro lado, MUNICÍPIO DE POMERODE, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob nº 83.102.251/0001-04, com sede à Rua XV de Novembro, 525, na cidade de Pomerode, neste Estado, representado 
por seu Prefeito Municipal, doravante denominado CONSORCIADO, têm entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 
96/2021, na melhor forma de direito, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e 
outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Em face da necessidade de continuidade da prestação de serviços e, considerando a necessidade do município de Pomerode, as partes 
decidem suplementar o valor anual para serviços credenciados de R$ 2.110.805,97 (dois milhões cento e dez mil oitocentos e cinco reais 
e noventa e sete centavos) para R$ 2.610.805,97 (dois milhões seiscentos e dez mil oitocentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – SUPLEMENTAÇÃO DO VALOR
2.1. Os itens 3.4.1 e 3.4.2 passam a ter a seguinte redação:
3.4.1 R$ 1.809.805,97 para Compras Compartilhadas;
3.4.2 R$ 801.000,00 para Serviços Credenciados.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÕES
3.1. As demais cláusulas constantes permanecem inalteradas, e desde já ratificadas em todos os seus termos e condições.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 
nº 96/2021.
Blumenau - SC, 07 de outubro de 2022.
[assinado eletronicamente]
ERCIO KRIEK
Presidente do CISAMVI

[assinado eletronicamente]
ERCIO KRIEK
Município de Pomerode

[assinado eletronicamente]
DANIEL ALBERTO HORNBURG
Assessor Jurídico – CISAMVI

[assinado eletronicamente]
VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Executiva - CISAMVI
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2º ADITIVO - CONTRATO 97.2021 - CISAMVI X RIO DOS CEDROS
Publicação Nº 4235738

2° TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 97/2021
Segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do 
Itajaí – CISAMVI e o Município de Rio dos Cedros.

As partes, de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, pessoa jurídica de direito público 
inscrita no CNPJ sob no 03.269.695/0001-08, com sede na Rua Alberto Stein, n° 466, bairro Velha, em Blumenau/SC, neste ato representa-
do pelo seu Diretor Executivo, doravante denominado CISAMVI e, de outro lado, MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.806/0001-18, com sede à Rua Nereu Ramos, 2.055, Rio dos Cedros - SC, representado por seu 
Prefeito Municipal, doravante denominado CONSORCIADO, têm entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo ao Contrato n° 97/2021, 
na melhor forma de direito, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Em face da necessidade de continuidade da prestação de serviços e, considerando a necessidade do município de Rio dos Cedros, as 
partes decidem suplementar o valor anual para serviços credenciados de R$ 406.340,26 (quatrocentos e seis mil trezentos e quarenta reais 
e vinte e seis centavos) para R$ 456.340,26 (quatrocentos e cinquenta e seis mil trezentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – SUPLEMENTAÇÃO DO VALOR
2.1. O item 3.4.1 passa a ter a seguinte redação:

3.4.1 R$ 303.890,54 para Compras Compartilhadas;

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÕES
3.1. As demais cláusulas constantes permanecem inalteradas, e desde já ratificadas em todos os seus termos e condições.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 
nº 97/2021.

Blumenau - SC, 06 de outubro de 2022.
[assinado eletronicamente]
ERCIO KRIEK
Presidente do CISAMVI

[assinado eletronicamente]
JORGE LUIZ STOLF
Município de Rio dos Cedros

[assinado eletronicamente]
DANIEL ALBERTO HORNBURG
Assessor Jurídico – CISAMVI

[assinado eletronicamente]
VANESSA FERNANDA SCHMITT
Diretora Executiva - CISAMVI

795.2022 - RESOLUÇÃO - CISAMVI - SUP. ORÇ. 2022 - CISAMVI
Publicação Nº 4232955

RESOLUÇÃO Nº 795, DE 05 DE OUTUBRO DE 2022
Suplementa por conta de superávit de exercício anterior e excesso de arrecadação no orçamento vigente do CISAMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Contrato de Consórcio Público do CISAMVI; e com base na Lei n° 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar n° 101, de 
04/05/2000, e considerando:

1. as previsões contidas no artigo 3º da Resolução nº 681 de 03 de dezembro de 2021;
2. os Recursos Oriundos do Contrato de Serviços nº 17/2021 firmado com os municípios consorciados, que tem por objeto a contratação 
pelo CISAMVI de fornecedores e prestadores de serviços, visando atender as necessidades dos serviços de saúde dos municípios consorcia-
dos, especialmente na consultoria em matriciamento na saúde mental.

RESOLVE:
Art. 1º Fica suplementado ao Orçamento-Programa 2021 do CISAMVI, no valor de R$ 8.779,96 (Oito mil setecentos e setenta e nove reais 
e noventa e seis centavos) por conta de Superávit de exercício anterior e R$ 8.149,36 (Oito mil cento e quarenta e nove reais e trinta e seis 
centavos) por conta de excesso de arrecadação no exercício vigente, na seguinte dotação do orçamento de 2022 do CISAMVI:
Órgão: 02 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Unidade: 001 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Função: 010 - Saúde
SubFunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0001 – Manutenção das Atividades do CISAMVI
Projeto/Atividade: 2014 – Manutenção das Atividades do CISAMVI
Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
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Vínculo: 03001721 - Rec. Ord. 2021 – Asses.Técnica, Gestores e Técnicos e 
Comissão - Contrato 17.2021 R$ 8.779,96

Vínculo: 01001721- Rec. Ord. 2021 - Asses.Técnica, Gestores e Técnicos e 
Comissão - Contrato 17.2021 R$ 8.149,36

TOTAL R$ 16.929,32

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

Blumenau/SC, em 05 de outubro de 2022.
(Assinado eletronicamente)
ERCIO KRIEK
Presidente do Conselho Administrativo

796.2022 - RESOLUÇÃO - CISAMVI - APROVAÇÃO CONVÊNIO COOPERAÇÃO INOVAJUNTOS
Publicação Nº 4235265

RESOLUÇÃO N° 796, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022
Aprova a celebração do Convênio de Cooperação Técnica entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí – CISAMVI e a 
Confederação Nacional do Municípios - CNM.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo contrato de consórcio público do CISAMVI, e considerando:

1. O interesse da CNM e do CISAMVI em viabilizar parceria técnica no âmbito do Projeto InovaJuntos, principalmente na linha temática de 
Desenvolvimento Territorial e Consórcios, a fim de proporcionar a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos e comparativos entre 
as experiências e boas práticas implementadas na gestão pública brasileira, portuguesa e latino-americana;

2. Que o objetivo maior do Projeto InovaJuntos, é consolidar o movimento municipalista de forma regionalizada, a partir de iniciativas de 
cooperação internacional nas áreas políticas e técnicas que visem à excelência na gestão e à qualidade de vida da população, objetivo este 
consonante aos princípios e aos trabalhos realizados pelo CISAMVI;

3. As atividades previstas no âmbito do Projeto InovaJuntos e as contrapartidas aceitas pelo candidato previstas no Edital – Fase 1, Etapa 
1, Tópico 6.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar “ad referendum” a celebração do Convênio de Cooperação Técnica entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale 
do Itajaí – CISAMVI e a Confederação Nacional do Municípios - CNM.

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

Blumenau/SC, em 06 de outubro de 2022.
(Assinado eletronicamente)
ÉRCIO KRIEK
Presidente do CISAMVI

797.2022 - RESOLUÇÃO - CISAMVI - SUP. ORÇ. 2022 - RIO DOS CEDROS
Publicação Nº 4238893

RESOLUÇÃO Nº 797, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
Suplementa por conta de excesso de arrecadação o orçamento vigente do CISAMVI.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ - CISAMVI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Contrato de Consórcio Público do CISAMVI; e com base na Lei n° 4.320, de 17/03/1964, e na Lei Complementar n° 101, de 
04/05/2000, e considerando:

1. O 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 97/2021, celebrado entre CISAMVI e o município de Rio dos Cedros

RESOLVE:
Art. 1º Fica suplementado ao Orçamento-Programa 2022 do CISAMVI, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por Excesso de Arre-
cadação, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente do CISAMVI:
Órgão: 02 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Unidade: 001 – Consórcio Intermunicipal Saúde Médio Vale Itajaí
Função: 010 - Saúde
SubFunção: 122 – Administração Geral
Programa: 0002 – Gestão de Compras Compartilhadas
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Projeto/Atividade: 2016 – Gestão de Insumos e Bens
Dotação: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
Vínculo: 01000697 - Rio dos Cedros - Insumos e Bens - CISAMVI 2022 R$ 50.000,00
TOTAL GERAL R$ 50.000,00

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

Blumenau/SC, em 07 de outubro de 2022.

(Assinado eletronicamente)
ERCIO KRIEK
Presidente do Conselho Administrativo
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CISAM

RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N°040/2022
Publicação Nº 4239386

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 040/2022 
 

“Altera Resolução 049/2021 que designa Comissão 
para Avaliação Especial de Desempenho da 
empregada pública do Consórcio, em período de 
estágio probatório, na forma que especifica” 

 

O Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste, no uso de suas 
atribuições legais, em observância ao disposto no art. 13 do Anexo 5 do Estatuto do CISAM 
Meio Oeste: 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR a Resolução nº 049/2021, especialmente a composição dos 
servidores abaixo relacionados, para a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho, em período de Estágio Probatório, da empregada pública Thais Tiemi 
Nakahara, ocupante do cargo de Químico: 

I – LEOMAR EGGERS (CPF nº 032.452.XXX-64); 

II – MATHEUS PINHEIRO MASSAUT (CPF nº 077.879.XXX-81); 

III – SIDNEI PENZO (CPF 919.125.XXX-91), representante do SIMAE CAO. 

 

Art. 2º. Para realização das avaliações a Comissão deverá observar o Anexo 5 do 
Estatuto do CISAM Meio Oeste. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data de sua assinatura. 

 

Capinzal/SC, 30 de setembro de 2022. 

         

 

 
Sidnei Penzo 

          Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste 
 

SIDNEI 
PENZO:91
912563991

Assinado de forma 
digital por SIDNEI 
PENZO:919125639
91 
Dados: 2022.09.30 
14:49:20 -03'00'
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RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N°041/2022
Publicação Nº 4239425

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 041/2022 
 

“Altera Resolução 014/2022 que designa Comissão 
para Avaliação Especial de Desempenho da 
empregada pública do Consórcio, em período de 
estágio probatório, na forma que especifica” 

 

O Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste, no uso de suas 
atribuições legais, em observância ao disposto no art. 13 do Anexo 5 do Estatuto do CISAM 
Meio Oeste: 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR a Resolução nº 014/2022, especialmente a composição dos 
servidores abaixo relacionados, para a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho, em período de Estágio Probatório, da empregada pública PATRÍCIA 
APARECIDA ANTUNES, ocupante do cargo de Laboratorista: 

I – MATHEUS PINHEIRO MASSAUT (CPF nº 077.879.XXX-81); 

II – LEOMAR EGGERS (CPF 032.452.XXX-64); 

III – SIDNEI PENZO (CPF 919.125.XXX-91), representante do SIMAE CAO. 

 

Art. 2º. Para realização das avaliações a Comissão deverá observar o Anexo 5 do 
Estatuto do CISAM Meio Oeste. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data de sua assinatura. 

 

Capinzal/SC, 30 de setembro de 2022. 

         

 

 
Sidnei Penzo 

          Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste 
 

SIDNEI 
PENZO:91
91256399
1

Assinado de 
forma digital por 
SIDNEI 
PENZO:91912563
991 
Dados: 2022.09.30 
14:50:05 -03'00'
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RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N°042/2022
Publicação Nº 4239430

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 042/2022 
 

“Altera Resolução 015/2022 que designa Comissão 
para Avaliação Especial de Desempenho da 
empregada pública do Consórcio, em período de 
estágio probatório, na forma que especifica” 

 

O Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste, no uso de suas 
atribuições legais, em observância ao disposto no art. 13 do Anexo 5 do Estatuto do CISAM 
Meio Oeste: 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR a Resolução nº 015/2022, especialmente a composição dos 
servidores abaixo relacionados, para a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho, em período de Estágio Probatório, da empregada pública ALESSANDRA 
DA CUNHA TAVARES, ocupante do cargo de Laboratorista: 

I – MATHEUS PINHEIRO MASSAUT (CPF nº 077.879.XXX-81); 

II – LEOMAR EGGERS (CPF 032.452.XXX-64); 

III – SIDNEI PENZO (CPF 919.125.XXX-91), representante do SIMAE CAO. 

 

Art. 2º. Para realização das avaliações a Comissão deverá observar o Anexo 5 do 
Estatuto do CISAM Meio Oeste. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data de sua assinatura. 

 

Capinzal/SC, 30 de setembro de 2022. 

         

 

 
Sidnei Penzo 

          Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste 
 

SIDNEI 
PENZO:919
12563991

Assinado de forma 
digital por SIDNEI 
PENZO:919125639
91 
Dados: 2022.09.30 
14:51:08 -03'00'
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RESOLUÇÃO CISAM MEIO OESTE N°043/2022
Publicação Nº 4239434

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 043/2022 
 

“Altera Resolução 035/2022 que designa Comissão 
para Avaliação Especial de Desempenho da 
empregada pública do Consórcio, em período de 
estágio probatório, na forma que especifica” 

 

O Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste, no uso de suas 
atribuições legais, em observância ao disposto no art. 13 do Anexo 5 do Estatuto do CISAM 
Meio Oeste: 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR a Resolução nº 035/2022, especialmente a composição dos 
servidores abaixo relacionados, para a Comissão Especial de Avaliação de 
Desempenho, em período de Estágio Probatório, da empregada pública SALETE 
SAVARIS DE ARAUJO, ocupante do cargo de Assistente Administrativo: 

I – MATHEUS PINHEIRO MASSAUT (CPF nº 077.879.XXX-81); 

II – LEOMAR EGGERS (CPF 032.452.XXX-64); 

III – SIDNEI PENZO (CPF 919.125.XXX-91), representante do SIMAE CAO. 

 

Art. 2º. Para realização das avaliações a Comissão deverá observar o Anexo 5 do 
Estatuto do CISAM Meio Oeste. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data de sua assinatura. 

 

Capinzal/SC, 30 de setembro de 2022. 

         

 

 
Sidnei Penzo 

          Diretor administrativo e Financeiro do CISAM - Meio Oeste 
 

SIDNEI 
PENZO:919
12563991

Assinado de forma 
digital por SIDNEI 
PENZO:919125639
91 
Dados: 2022.09.30 
14:51:53 -03'00'
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CISAMA 

PORTARIA N° 04/2022
Publicação Nº 4238702

PORTARIA N° 04/2022
Nomeia LUCIANO ANZILIERO para a função de COORDENADOR DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS do Consórcio Intermunicipal Serra Catari-
nense – CISAMA

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, Sr. Evandro Frigo Pereira, no uso de suas atribuições legais, cons-
tantes do Estatuto Social, § 1°, da Cláusula 41ª, do Protocolo de Intenções, seu anexo I e, demais disposições legais aplicáveis à espécie,

RESOLVE:
Art. 1° - Nomear a Sr. LUCIANO ANZILIERO para a função de COORDENADOR RECURSOS TRIBUTÁRIOS, 40 horas semanais, constante do 
quadro das funções adicionais, previstos no anexo I, do Protocolo de Intenções do CISAMA.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 03 de outubro de 2022.
Evandro Frigo Pereira
Presidente do CISAMA

PORTARIA N° 05/2022
Publicação Nº 4238703

PORTARIA N° 05/2022
Exonera ocupante do cargo de Coordenadora de Projetos das funções adicionais, previstos no anexo I, do Protocolo de Intenções do CI-
SAMA.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense – CISAMA, Sr. Evandro Frigo Pereira, no uso de suas atribuições legais, cons-
tantes do Estatuto Social, § 1°, da Cláusula 41ª, do Protocolo de Intenções, seu anexo I e, demais disposições legais aplicáveis à espécie,

RESOLVE:
Art. 1° - Exonerar do cargo de Coordenadora de Projetos a Sra. ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES VIEIRA, constante do 
quadro das funções adicionais, previstos no anexo I, do Protocolo de Intenções do CISAMA.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 03 de outubro de 2022
Evandro Frigo Pereira
Presidente do CISAMA

CISAMAVI 

QUINTO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2022 - PE 02/2021
Publicação Nº 4238358

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 043/2022
Contratante.: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E MULTIFINALITARIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - CISAMAVI
Contratada...: SOMA/SC HOSPITALARES LTDA
Vigência ....... : Início: 07/10/2022 Término: 09/03/2023
Licitação ...... : PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 02/2021
Objeto .......... : FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO, POR MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, DE MEDICAMENTOS 
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Rio do Sul, 07 de outubro de 2022
PAULO ROBERTO TSCHUMI
DIRETOR EXECUTIVO
-----------------------------------------------------------------------------
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CISAMREC

CONVOCAÇÃO CONSELHO DE SAÚDE CISAMREC 21-10-2022
Publicação Nº 4239495

CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE SAÚDE DO CISAMREC

Roque Salvan, coordenador do Conselho de Saúde do CISAMREC, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 23 e ss, do Estatuto Social 
c/c Art. 4º, da Resolução nº 006/CISAMREC/2022, CONVOCA todos os Secretário de Saúde, membros do Conselho de Saúde do CISAMREC, 
para reunião extraordinária, que ocorrerá conforme data, local, horário e pauta abaixo:

Data: 21/10/2022 – sexta-feira.
Local: Sala de Reuniões do CISAMREC (Av. Santos Dumont, 1980 – Sala 1A - Bairro São Luiz - 88.803-200 - Criciúma - SC)
Horário: 13:30h.

Pauta:
01) Inclusões, exclusões e revisões de procedimentos na TABELA 002/CISAMREC/2018;
02) Alterações de valores de procedimentos de Próteses Dentárias na TABELA 003/CISAMREC/2018;
03) Inclusões de novos procedimentos na TABELA 005/CISAMREC/2018 (TABELA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA OCUPA-
CIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO);
04) Deliberação da TABELA 011/CISAMREC/2021 - PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS (prestação de serviços em pro-
cedimentos especializados de odontologia, consulta, exame de imagem e outros);
05) Assuntos gerais.

Criciúma SC, 07 de outubro de 2022.
ROQUE SALVAN
Coordenador do Conselho de Saúde CISAMREC
Diretor Executivo
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CONVOCAÇÃO EMPRESA A.G.KIENEN & CIA LTDA PARA ASSUMIR O ITEM 678 LORAZEPAM 2MG
Publicação Nº 4238643

 

 

_______________________________________________________________________ 
Av.  Santos Dumont,  1980 – Sala 01A Térreo e Super ior -  Bair ro São Luiz -  88.803-200 
- Cr ic iúma (SC) -  Fone:  3045-3192 -  CNPJ: 13.791.885/0001-36 – CNES: 7363443 -  
c isamrec@cisamrec.sc.gov.br   

Página 1  de 1  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2022 
Cancelamento de Item 
Pregão Eletrônico nº. 002/CISAMREC/2022 
ARP nº.  002/CISAMREC/2022 
Requerente:  NOVA MEDICAMENTOS LTDA 
 
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
Certif icamos para os devidos fins, a remessa nesta data para publicação 
no Diário Oficial  dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do processo 
administrativo supra, conforme abaixo: 
         
Teor do ato: Visto etc...  “nos termos dos autos do processo supra, 
caracterizado o interesse público de alta relevância, por trata-se de 
produto imprescindível para os tratamentos cl ínicos de saúde dos 
usuários do SUS, determino o cancelamento do medicamento  item 
0678 LORAZEPAM 2MG , registrado na ARP em epígrafe, para a empresa 
Requerente, e, consequentemente, convoco a empresa A. G. KIENEN & 
CIA LTDA, para assumir o fornecimento do produto licitado, ao preço 
unitário de R$ 1,3000, com a devida adjudicação na ARP supra, 
cumprindo-se, desta forma, os princípios constitucionais estampados 
no Art. 196 e SS da CF/88 e demais preceitos da lei nº. 8.080/90. 
Ressalta-se, todavia, que o cancelamento do item adjudicado à 
empresa Requerente na ARP, não representa acordo entre as partes, 
mas razões de interesse público, devendo as OCs emitidas 
anteriormente a data do recebimento do pedido de cancelamento, se 
houver, serem cumpridas pelo preço ofertado e adjudicado no 
certame, sem prejuízo das sanções decorrentes do descumprimento 
contratual pactuado na Cláusula 3ª e, consequentemente, da 
aplicabilidade das sanções previstas na Cláusula 9º da ARP 
correspondente, se for o caso”.  Publique-se, registre-se, cumpra-se e 
arquive-se. Criciúma SC, 07 de outubro de 2022. 

 
 

DANTELINO BONETTI 
Setor de Compras do CISAMREC 
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REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO PARA ITEM 636 LEVOCETIRIZINA 5MG PARA EMPRESA S&R 
DISTRIBUIDORA LTDA

Publicação Nº 4238661
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2022 
Equilíbrio econômico-f inanceiro  
Pregão Eletrônico nº. 002/CISAMREC/2022 
ARP nº. 002/CISAMREC/2022 
Requerente: S&R DISTRIBUIDORA LTDA 
 
 
 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
Certif icamos para os devidos fins, a remessa nesta data para publicação 
no Diário Oficial  dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do processo 
administrativo supra, conforme abaixo: 
         
Teor do ato: Visto etc...  “nos termos dos autos do processo supra, 
defiro o realinhamento do preço do item 0636 LEVOCETIRIZINA 5MG, 
registrado na Ata de Registro de Preços supra, para o preço unitário de 
R$ 1,4370, conforme requerido pela requerente,  uma vez que atende 
os requisitos do Art. 65, II da Lei nº.  8.666/93, levando-se em conta 
tratar-se de produto imprescindível para segurança dos profissionais 
de saúde e dos usuários do SUS e, consequentemente, para 
atendimento aos municípios consorciados para que possam que 
possam cumprir   aos princípios constitucionais estampados no Art. 196 
e SS da CF/88 e na Lei nº. 8.080/90. Ressalta-se, todavia, que as OC’s 
emitidas anteriormente a data do recebimento do pedido de 
reequilíbrio econômico, se houver, deverão ser atendidas pelo preço 
proposto no certame, sem prejuízo das sanções decorrentes do 
descumprimento contratual pactuado na Cláusula 3ª e, 
consequentemente, da aplicabilidade das sanções previstas na 
Cláusula 9ª da ARP correspondente, se for o caso”. Publique-se, 
registre-se, comunique-se e arquive-se. Criciúma SC, 06 de outubro de 
2022.  
 

 
  

DANTELINO BONETTI 
Setor de Compras do CISAMREC  
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CISNORDESTE

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº21/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº34/2018
Publicação Nº 4239344

 

Extrato do Quinto Termo aditivo ao contrato Nº 25/2019 

CONTRATANTE:  Consórcio intermunicipal de saúde do norte de santa catarina - CISNORDESTE 

CNPJ:  03.222.337/0001-31 

CONTRATADO:  Centro Cirúrgico Oftalmológico RGA Ltda 

CNPJ:  26.919.784/0001-40 

OBJETO:  exclusão, aumento de quantitativo e redução de quantitativo. 

DATA: 07/10/2022. 

VALOR:  R$ 404.468,29 (quatrocentos e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove 
centavos) mensais, perfazendo um total anual de R$808.936,58 (oitocentos e oito mil 
novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

VIGÊNCIA:  O presente aditamento vigerá do dia 01/11/2022 até 31/12/2022.  

Joinville/SC, 07 de Outubro de 2022. 

Clézio José Fortunato 
 
Presidente do CISNORDESTE/SC 
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CITMAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2022 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Publicação Nº 4238224

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO n.º 007/2022 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
 
  O Presidente do CITMAR – Consórcio Intermunicipal de Turismo – 

Costa Verde e Mar, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio deste convocar 
os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará no próximo dia 14 de outubro de 2022 às 11h, tendo como local a sede do 
CITMAR, sito à Rua Luiz Lopes Gonzaga nº 1655, Sala 02 – São Vicente – Itajaí – SC, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 

 
 

11h  Abertura: Presidente do CITMAR; 
 

11h05  Proposta de apoio financeiro do Costa Esmeralda CVB; 
 
11h10 Apresentação e aprovação de orçamento para 2023; 
 
11h20 Demais assuntos de interesse; 
 
11h30  Encerramento. 

 
     

 
  

Itajaí (SC), 06 de outubro de 2022.  
 
 
 
 
 
 

Aquiles José Schneider da Costa 
Presidente do CITMAR 

AQUILES JOSE 
SCHNEIDER DA 
COSTA:00686285956

Assinado de forma digital por 
AQUILES JOSE SCHNEIDER DA 
COSTA:00686285956 
Dados: 2022.10.07 08:03:21 
-03'00'
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CIM-AMFRI

CIM-AMFRI - CONTRATO 09.2022 - BETHA ENGENHARIA
Publicação Nº 4238548

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) F421F685EE78678962DB2D511E4F3A6C7F7A3FF3
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O CIM-AMFRI E A EMPRESA BETHA SISTEMAS LTDA., CON-
FORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2022.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI - CIM-AMFRI, com sede com sede na Rua Luiz Lopes Gonza-
ga, nº 1655, Sala 3, Bairro São Vicente, Itajaí/SC, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.980.376/0001-04, neste ato representado pelo Diretor 
Executivo, Senhor João Luiz Demantova, nomeado pela Portaria nº 01, de 01 de outubro de 2019, publicada no DOM de 03 de outubro de 
2019, doravante denominada CONTRATANTE (ou CIM-AMFRI), e a BETHA SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede à 
Rua João Pessoa, n.º 134, inscrita no CNPJ sob n.º 00.456.865/0001-67, Inscrição Estadual 253.086.027, na cidade de Criciúma/SC, neste 
ato regularmente representada, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 006/2022 e em observân-
cia às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto federal nº 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da 
Compra Direta por Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de tecnologia da informação para fornecimento de licenças de 
uso, não exclusiva, mediante contratação de licenciamento do direito de uso dos aplicativos “Milha Folha”, “Pontual” e “Pontual Cloud”, que 
se enquadram ao descritivo do Termo de Referência.

1.2. Os serviços a serem prestados, suas respectivas especificações técnicas e obrigações, bem como as exigências a serem cumpridas estão 
definidos no ANEXO I – Termo de Referência.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite de 
48 (quarenta e oito) meses, nos termos previsto no art. 57, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666/93, caso haja interesse das partes, mediante 
termo aditivo e desde que:
2.1.1. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

2.1.2. Seja comprovado que o valor do CONTRATO permanece economicamente vantajoso para a Administração;

2.1.3. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;

2.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. O prazo de execução dos serviços será iniciado na data da emissão da Ordem de Serviço, cujas etapas observarão as atividades fixadas 
no Termo de Referência.

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do CONTRATO será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-
-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 
autos do processo administrativo.

2.4. Poderá a CONTRANTE realizar a rescisão antecipada da prestação dos serviços, sem pagamento de qualquer valor referente a multa, 
devendo comunicar a CONTRATADA com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 700,00 (Setecentos reais) mensais, divididos da seguinte forma:

* Sistema Minha Folha Habitante Ilimitado 200,00 (Duzentos reais)
* Sistema Ponto Habitante Ilimitado 200,00 (Duzentos reais)
* Sistema Pontual (Cloud) Habitante Ilimitado 300,00 (Duzentos reais)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/
ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administra-
ção, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão à conta das dotações específicas dos orçamentos do exercício 
corrente e seguintes no caso de prorrogação, e terão as seguintes classificações orçamentárias apresentadas abaixo na Tabela A:

Tabela A: Classificação Orçamentária das Despesas
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Órgão: 01 – CIM-AMFRI
Unidade: 01 – CIM-AMFRI
Projeto / Atividade: 2.011
Dotação: 3.3.90.39.11

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será 
feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento pela execução dos serviços do objeto da presente contratação terá início a partir da cessão do direito de uso, através da 
liberação de chaves e senhas de acesso e será efetuado em favor da CONTRATADA, mediante depósito bancário em sua conta corrente, 
mensalmente no quinto dia útil, desde que ocorrido recebimento dos serviços e dos resultados das análises, acompanhados da respectiva 
nota fiscal.

5.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão CONTRATANTE atestar a execução do 
objeto.

5.1.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a CONTRATANTE deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com 
o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração.

5.2. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação 
das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
5.3.1. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e 
motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, 
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.

5.3. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando 
couber:

5.3.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins), e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/Pasep), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 
27 de dezembro de 1996;

5.3.2. Contribuição previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novem-
bro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; e 5.4.3. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 
na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. Os preços contratuais serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da proposta na licitação.

6.2. O reajuste dos preços contratuais será calculado de acordo com a variação dos valores do “Índice de preços ao consumidor – IPCA”.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela 
última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada 
a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em 
substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor 
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remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do rece-
bimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no ANEXO I – Termo de Referência, bem como na proposta 
vencedora.

CLÁUSULA NONA - DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO

9.1 O aplicativo é de propriedade da CONTRATADA, que concede a CONTRATANTE o direito de uso de licenças dos aplicativos, objeto deste 
contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de acordo com a quantidade de acessos indicados neste contrato.

9.2. É vedada a cópia dos aplicativos e do gerenciador do Banco de Dados, exceto para fazer backup. Os aplicativos estão protegidos pela 
lei nº. 9.609/98, que prevê a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção e pela lei n.º 9.610/98, cuja indenização pode chegar 
ao valor de 3.000 (três mil) cópias, para cada cópia instalada ilegalmente.

9.3. É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência dos aplicativos contratado a outro usuário, assim como também é 
a engenharia reversa, a de compilação ou a decomposição dos referidos aplicativos.

9.4. Responsabilidade por danos indiretos: em nenhuma hipótese a CONTRATADA será responsável por qualquer dano decorrente do uso 
indevido ou da impossibilidade de usar os referidos aplicativos, ainda que a CONTRATADA tenha sido alertada quanto à possibilidade destes 
danos.

9.5. Quando em ambiente web, por exigência ou conveniência administrativa, os aplicativos deverão permanecer on-line por até 96% do 
tempo de cada mês civil.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no ANEXO I – Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1.1. Não é permitida a subcontratação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. O atraso injustificado na execução do CONTRATO sujeitará o contratado às seguintes penalidades:

12.1.1. Advertência por escrito;

12.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, 
após o qual será caracterizada a inexecução total do CONTRATO;

12.1.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO;

12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CIM-AMFRI, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

12.2. A inexecução total ou parcial do CONTRATO sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 11.2.1. Advertência por escrito;

12.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do CONTRATO por ocorrência, até o 
limite de 10% (dez por cento);

12.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO;

12.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos;



08/10/2022 (Sábado) DOM/SC - Edição Extra N° 4000

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Página 38

12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

12.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar docu-
mentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 
na execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o CIM-AM-
FRI e com os Municípios consorciados e, será descredenciado no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de 
multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do CONTRATO e das demais cominações legais.

12.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao contratado o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

12.6. A penalidade de multa:

12.6.1. Quando decorrente de fatos diversos, as multas serão consideradas independentes entre si.

12.6.2. Será descontada da garantia do CONTRATO e de pagamentos eventualmente devidos pelo CIM-AMFRI.

12.6.3. Pode ser aplicada em conjunto com as demais sanções (advertência, suspensão temporária, impedimento de licitar e contratar e 
declaração de inidoneidade).

12.7. Identificada a infração ao CONTRATO, o CIM-AMFRI providenciará a autuação de procedimento administrativo específico para aplica-
ção de sanções à CONTRATADA e a consequente rescisão contratual, se for o caso.

12.7.1. Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 
05 (cinco) dias úteis após a notificação sobre a irregularidade ou a intenção aplicação da penalidade.

12.8. As multas sempre que possível serão descontadas diretamente dos valores devidos a CONTRATADA, caso o saldo seja insuficiente, 
deverão ser recolhidas conforme procedimento indicado pelo CIM-AMFRI.

12.9. Caso não seja recolhido o valor da multa no prazo estabelecido na decisão, a CONTRATADA será inscrita em dívida ativa do CIM-AM-
FRI, sendo o valor executado judicialmente.

12.10. Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade que aplicou a penalidade, sendo que após sua análise será submetida à decisão 
da Autoridade hierarquicamente superior.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de CONTRATO poderá ser rescindido:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito do CIM-AMFRI, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e 
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 
1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES
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14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de CONTRATO para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, 
de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos CONTRATOS.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios de Santa Cata-
rina, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS

18.1. Para dirimir eventuais divergências de natureza técnica, poderá ser constituída, ad hoc e por solicitação de qualquer das PARTES, um 
COMITÊ TÉCNICO, composto por 03 (três) membros efetivos ou na falta deles, comissionados.

18.1.1. O COMITÊ TÉCNICO será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as questões que lhe forem submetidas pelas 
PARTES, relativamente à divergências que venham a surgir quanto aos aspectos técnicos ou econômicos correspondentes a prestação dos 
serviços objeto dos programas que constituem o objeto deste instrumento.

18.2. A PARTE que tiver a iniciativa de solicitar a instalação do COMITÊ TÉCNICO deverá notificar a outra PARTE, indicando o nome de um 
membro efetivo ou na falta deste, comissionado.

18.3. Em prazo não superior à 15 (quinze) dias, a outra PARTE, ante a inexistência de acordo acerca da controvérsia, deverá indicar o se-
gundo membro efetivo, ou na falta deste, comissionado.

18.4. O terceiro membro efetivo, ou na falta deste, comissionado, será escolhido de comum acordo pelos membros efetivos, ou na falta 
deste, comissionados, indicados pelas PARTES, dentre os especialistas na matéria controvertida, em prazo não superior a 07 (sete) dias.

18.4.1. Em caso de controvérsia na escolha do terceiro membro do COMITÊ TÉCNICO, caberá à ASSEMBLEIA GERAL do CIM-AMFRI arbitrar, 
decidindo a respeito.

18.5. Os membros do COMITÊ TÉCNICO, indicados pelas PARTES, deverão ser sempre profissionais independentes, de conceito reconhe-
cido.

18.6. O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a instalação do COMITÊ TÉCNICO, devendo a PARTE que teve a 
iniciativa fornecer, de imediato, cópia dos documentos ligados ao objeto da divergência suscitada.

18.7. No prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dos documentos referidos no item anterior, a PARTE reclamada 
apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada, encaminhando ao COMITÊ TÉCNICO cópia de todos os documentos 
apresentados por ambas as PARTES.

18.8. O parecer do COMITÊ TÉCNICO será emitido em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento, pelo 
COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela parte reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum acordo 
e aceito pelo COMITÊ TÉCNICO.

18.9. Os pareceres do COMITÊ TÉCNICO serão considerados aprovados se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 02 (dois) de 
seus membros.

18.10. As despesas com o funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão pagas pela PARTE sucumbente.

18.11. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera as PARTES de dar integral cumprimento às suas obrigações 
contratuais, incluindo as emitidas após a apresentação da questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades 
relacionadas com os programas que constituem o objeto deste instrumento.

18.12. Se qualquer das PARTES não aceitar o parecer aprovado pelo COMITÊ TÉCNICO, poderá submeter a questão ao Juízo Arbitral, nos 
termos da Cláusula 18 deste CONTRATO.
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS POR MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM
19.1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada 
a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as PARTES, ou pelo COMITÊ TÉCNICO, na forma da Cláusula 17 deste CONTRATO, ou 
cuja resolução por Peritagem não seja acatada voluntariamente por uma das PARTES, deverá ser resolvida de forma definitiva por meio de 
MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM, segundo o disposto na Lei nº 13.140/2015 e no art. 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.307/96.

19.2. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será conduzida e administrada por Câmara de Mediação e Arbitragem escolhida de comum acordo 
pelas PARTES.

19.3. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM terá início mediante comunicação remetida por uma PARTE à outra, requerendo a instalação do Tri-
bunal Arbitral, indicando detalhadamente a matéria em torno da qual gira a controvérsia, utilizando como parâmetro as regras arbitrais 
estabelecidas no Regulamento de Mediação e Arbitragem da Câmara escolhida.

19.4. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM seguirá os seguintes preceitos:

19.4.1. A escolha dos árbitros seguirá o rito estabelecido no regulamento da Câmara escolhida;

19.4.2. O Tribunal Arbitral será constituído por 03 (três) árbitros, cabendo a cada uma das PARTES a escolha de um árbitro titular, de acordo 
com os prazos previstos no Regulamento da Câmara escolhida. Os árbitros indicados pelas PARTES deverão escolher em conjunto o nome 
do terceiro árbitro, a quem caberá a Presidência do Tribunal Arbitral;

a) Se qualquer das PARTES deixar de indicar o árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazer essa nomeação. Da mesma forma, caso os 
árbitros indicados não cheguem a um consenso quanto à indicação do terceiro árbitro, caberá ao Presidente da Câmara fazê-lo.

b) As PARTES, de comum acordo, poderão afastar a aplicação de dispositivo do Regulamento da Câmara escolhida se este limitar a escolha 
do árbitro único, co-árbitro ou presidente do tribunal à respectiva lista de árbitros, autorizado o controle da escolha pelos órgãos competen-
tes da instituição, sendo que, nos casos de impasse e arbitragem multiparte, deverá ser observado o que dispuser o Regulamento aplicável.

19.4.3. A cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, Brasil, será a sede da Arbitragem e o local da prolação do laudo arbitral;

19.4.4. O idioma a ser utilizado no processo de MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será a língua portuguesa.

19.4.5. Quanto ao mérito, a MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM será de direito e decidirão os árbitros com base na lei brasileira, obedecendo, 
quanto ao procedimento, as disposições da presente Cláusula, no Regulamento e o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015 e na 
Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, constituindo título executivo vinculativo entre as PARTES;

19.4.6. A MEDIAÇÃO ou ARBITRAGEM observará o princípio da publicidade;

19.4.7. O termo final de mediação ou a sentença arbitral será definitiva para o impasse e seu conteúdo obrigará às PARTES e seus suces-
sores;

19.4.8. O termo final de mediação ou a sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das PARTES acerca dos encargos, custas e des-
pesas do processo arbitral, inclusive honorários dos árbitros e de perito(s) indicado(s) pelo Tribunal Arbitral e os honorários advocatícios de 
sucumbência, com respectiva distribuição proporcional, se assim for entendido pelo Tribunal Arbitral.

19.5. As PARTES suportarão em iguais proporções os honorários e custos do Tribunal Arbitral e cada uma delas suportará exclusivamente 
seus próprios custos de advogados peritos e outros necessários à defesa de seus interesses perante o Tribunal Arbitral.

19.6. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do 
CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das ações previstas nos programas que constituem o objeto deste 
instrumento, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja 
obtida relativamente à matéria em causa.

19.7. Não obstante as disposições acima, cada PARTE permanece com o direito de requerer medidas judiciais:

19.7.1. Para obtenção de medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instalação do Tribunal Arbitral, cuja propositura não 
será interpretada como uma renúncia do procedimento arbitral pelas PARTES, nem afetará a existência, validade e eficácia da convenção 
de arbitragem; e

19.7.2. Para executar qualquer decisão arbitral, inclusive o laudo final.

a) Após a instalação do Juízo Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Juízo Arbitral.

19.8. Em sendo necessária a obtenção de medida liminar antes da instituição do processo arbitral, as PARTES elegem o Foro Central da 
Comarca de Itajaí, no Estado de Santa Catarina.

19.8.1. As PARTES reconhecem que eventual medida liminar obtida perante o Poder Judiciário deverá ser necessariamente revista pelo 
Tribunal Arbitral (ou árbitro), que então decidirá pela sua manutenção, revisão ou cassação.
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19.9. As PARTES reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vinculativa, constituindo o laudo final 
título executivo judicial.

19.10. Caso o litígio entre as PARTES envolva pedido de rescisão deste CONTRATO, o Juízo Arbitral, ou o Poder Judiciário, se o Juízo Arbitral 
não estiver ainda instalado, deverá assegurar, liminarmente, até o trânsito em julgado da decisão final da lide, a continuidade da percepção, 
pelo CIM-AMFRI, de todas as receitas previstas neste CONTRATO para continuidade das ações previstas nos programa que constituem o 
objeto deste instrumento, de modo a garantir a efetividade da sua decisão final.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMPLIANCE

20.1. As partes se comprometem que, no que diz respeito a este CONTRATO, que nem elas nem qualquer membro dos seus grupos, nem 
qualquer agente, consultor ou outro intermediário que atua em seu nome ou dos seus grupos, irão, direta ou indiretamente dar, prometer, 
oferecer, aprovar ou autorizar a oferta de algo de valor a:

a) Qualquer empregado, oficial ou diretor, ou qualquer pessoa que represente empresas públicas ou privadas ou companhia afiliada do 
mesmo, que estejam e venham a se relacionar em razão do objeto contratual;

b) Qualquer outra pessoa, incluindo qualquer Funcionário Público;

c) Partidos políticos ou sindicatos controlados pelo Governo ou por qualquer partido político; ou,

d) Organizações de caridade ou administradores, diretores ou empregados das mesmas, ou qualquer pessoa que atue direta ou indireta-
mente em nome das mesmas, com a finalidade de:

a) garantir qualquer vantagem indevida para qualquer funcionário das partes CONTRAENTES E/OU DE QUALQUER EMPRESA com quem se 
relacionem em razão do objeto contratual ou empresa afiliada da mesma;

b) induzir ou influenciar indevidamente Funcionários Públicos para que tomem medidas ou abstenham-se de tomá-las para benefício de 
qualquer das partes, ou para assegurar a direção dos negócios a qualquer das Partes.

20.2. As partes garantem ainda que:

a) Segundo seu melhor conhecimento, nem elas nem qualquer de seus afiliados, diretores, acionistas, empregados, agentes, outros in-
termediários, ou qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente da sua parte, executarão qualquer das ações descritas nos itens 
acima;

b) As pessoas descritas acima, cumprirão com as disposições desta Cláusula;

c) Asseguram e garantem que elas e os seus afiliados, oficiais, diretores, acionistas, empregados, agentes ou outros intermediários, ou 
qualquer outra pessoa que atue direta ou indiretamente de sua parte, cumprirão totalmente com as Diretrizes de Anticorrupção em vigor 
no Brasil (Lei Federal 12.846/2013); e

d) Certificam e garantem que manterão registros adequados de forma a possibilitar verificação do cumprimento dos dispositivos da presente 
Cláusula, e, sem prejuízo das demais disposições do presente CONTRATO relativas a auditorias.

20.3. Das obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:

a) A CONTRATADA se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes no 
cumprimento do presente CONTRATO;

b) A CONTRATADA se compromete a não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz 
a partir de 14 (quatorze) anos de idade, nos termos da Lei nº 10.097, de 19.12.2000, e da Consolidação das Leis do Trabalho;

c) A CONTRATADA se compromete a não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao 
seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam 
a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22h às 05h.

20.4. Das obrigações para proteção e preservação do meio ambiente:

a) A CONTRATADA se compromete a proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir contra práticas danosas ao meio ambien-
te, executando seus serviços em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e correlatas, 
emanadas das esferas Federal, Estaduais e Municipais, incluindo, mas não limitando ao cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política 
Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus 
respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a conjugar esforços para proteger e preser-
var o meio ambiente, bem como a prevenir contra práticas danosas ao meio ambiente, em suas respectivas relações comerciais.

20.5. É facultado à CONTRATANTE verificar o cumprimento das disposições contidas nesta Cláusula, cujo descumprimento, por parte da 
CONTRATADA, ensejará justo motivo para a rescisão do presente CONTRATO.
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21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– FORO

20.1. É eleito o Foro da Comarca de Itajaí para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de CONTRATO que não possam 
ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de CONTRATO foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Itajaí, 30 de setembro de 2022.
João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

Leiz Marcel Macalossi
Responsável legal da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Juciara Reis Censi    Nome: Jaylon Jander Cordeiro da Silva
CPF: 076.494.239-56    CPF: 130.373.677-25

CIM-AMFRI - EDITAL DE RECONVOCAÇÃO AGE 08.2022 - 07.10.2022
Publicação Nº 4238540

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO N.º 13/2022 CIM-AMFRI

OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Executivo do CIM-AMFRI – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas 
atribuições estatutárias, vem por meio deste reconvocar os Senhores (as) Prefeitos (as), suplentes, ou representantes indicados por ofício, 
dos Municípios consorciados para participarem da Oitava Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2022, na forma do item 9.2 da Cláusula 
9 do Contrato de Consórcio Público, que se realizará no próximo dia 14 de outubro de 2022 (sexta-feira), às 10h00, tendo como local a sede 
da AMFRI, na Rua Luiz Lopes Gonzaga n.º 1655 – São Vicente – Itajaí – SC, com quórum exigido para primeira convocação de 2/3 (dois 
terços) dos membros do CIM-AMFRI e em segunda e última convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira convocação, com a presença 
de qualquer número de consorciados, para tratarem dos seguintes assuntos:

10h00 / 10h05 Abertura pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José Schneider da Costa.

10h05 / 10h55 Apreciações e Deliberações:

• Apresentação do status do PROMOBIS; Definição dos valores dos componentes do projeto e valores de rateio para os Municípios;
• Missão Institucional do Banco Mundial (07/11/2022 a 09/11/2022);
• Visita Técnica PROMOBIS – São José dos Campos e Santiago do Chile (14/11/2022 à 17/11/2022);
• Autorização para celebração de Convênio com o Governo do Estado na área de Segurança Pública;
• Obtenção do SISBI via CIM-AMFRI / Definição da atuação do consórcio como executor ou fiscalizador;
• PPP da Educação Infantil – Consultorias Contratadas e Início dos Trabalhos; e
• Outras informações e deliberações que surjam no transcorrer da Assembleia.

10h55 / 11h00 Encerramento pelo Presidente do CIM-AMFRI – Aquiles José Schneider da Costa.

Itajaí (SC), 07 de outubro de 2022.
João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI
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CRESIM

EXTRATO EDITAL Nº 10/2022 PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO
Publicação Nº 4239405

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO 

DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL – CRESIM 
 

Aviso de Licitação 
 

Código registro TCE: 
761280E1D8C20A6CD533B4A9948E037C730A0E36 

 
Processo N.º 010/2022 - Pregão Eletrônico nº 010/2022 

 
O CONSÓRCIO DA REGIÃO DO RIO SARGENTO DE INTEGRAÇÃO 
MUNICIPAL – CRESIM, torna público aos interessados que encontra-se aberto o 
PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022 – 
decorrente do PROCESSO 010/2022, por meio da internet, através do site 
www.bnc.org.br, tipo menor preço por Item, conforme descrição contida neste Edital e 
seus Anexos visando a Aquisição de luminárias para iluminação pública com 
tecnologia LED para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica 
firmado no âmbito do Procel Reluz para implementação de ações de 
eficiência energética no sistema de iluminação pública dos municípios 
consorciados. Conforme termos de Referencia Anexos. O lance deverá ser 
ofertado pelo menor preço por item 
. De acordo com as especificações contidas no Edital, disponível no Setor de Licitações.  
Data de abertura da sessão pública: 19 de outubro de 2022 
Horário de abertura do recebimento das propostas: a partir das 08h00min do dia 06 de 
outubro de 2022. 
Horário de encerramento do recebimento das propostas: às 09h00min do dia 19 de 
outubro de 2022; 
Horário de abertura da disputa: às 15h00min do dia 19 de outubro de 2022. 
Demais informações serão fornecidas pelo Departamento de Licitações – Sala de 
Reuniões CAPS - Rua Bandeirantes nº  1438, Campo Ere - SC, de segunda a sexta-feira 
no horário das 08:00hs às 16:15hs, telefone 49 – 3655-2773 ou pelo e-mail 
admcresim@gmail.com , A Integra do Edital estará disponível na página dos Municípios 
Consorciados: Anchieta/ SC – Campo Erê/SC – Saltinho/SC – São Bernardino/SC – Sta. 
Terezinha do Progresso/SC  e no mural público do CRESIM. Campo Erê - SC, 04 de 
outubro de 2022 –  Ivan José Canci – Presidente do CRESIM. 
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